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Dzień pierwszy
Siedziałem wczesnym rankiem na bocznym nabrzeżu efeskiego portu u ujścia rzeki
Kaystros, czekając na właściciela łodzi, którą nająłem, by mnie zawiozła na maleńką,
niedaleką wysepkę, zwaną Patmos. Skąd mi się wziął ten pomysł? I po co? Czy nie lepiej
było wracać prosto do domu? Co też mnie podkusiło do zmiany pierwotnych planów? I
właśnie tu, a nie gdzie indziej.
Do Efezu zawiodła mnie wędrówka w drodze powrotnej z wyprawy do syryjskiej
Antiochii. Spędziłem w Syrii kilka lat z dłuższymi przerwami, pilnując rodzinnych interesów
w handlu z karawanami, jakie przybywały z dalekiej Azji i przywoziły drogie towary, za
które w Rzymie płacono krocie. Udany przewóz ich stamtąd pochodzących zapewniał zyski
niekiedy wręcz niewyobrażalne, a kilkanaście bel jedwabiów z mitycznej krainy Han same w
sobie warte były sporą fortunę.
Wolny już od obowiązków wracałem bez pośpiechu – trochę lądem, głównymi
szlakami handlowymi od miasta do miasta, trochę morzem od portu do portu – przy okazji
poznając po drodze prowincje dotąd mi nieznane, a przecież jakże ważne dla Rzymu i jego
panowania w tej części imperium. Zresztą, czyż były gdziekolwiek jakiekolwiek miejsca,
które nie miałyby znaczenia dla sprawowania władztwa nad światem – od Hiszpanii po
dalekie rzeki Eufratu i Tygrysu? Zawsze byłem ciekaw nowości, lecz rzadko miałem tyle jak
teraz wolnego czasu i okazji, żeby rozglądać się dla zwykłej ciekawości, bez szpiegowania i
czujnego wypatrywania niebezpieczeństw, związanych z mymi zajęciami.
Cóż, jak dotąd widziałem wiele rozmaitych krajów, poznałem wiele miast, różnych
plemion i ludów, ich zwyczajów i bogów, lecz w tych stronach nigdy jeszcze nie bywałem. A
rad byłem co i raz przekonywać się, że gdzie się nie ruszyć, wszystkie krainy pospołu tworzą
jedno potężne państwo, któremu nic równać się nie może. Jeden cesarz, jedno prawo, jedna
armia – jedna potęga, o mocy której nieraz już przekonałem się w praktyce wojskowej, a
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ostatnio i handlowej. Ale tu, w Efezie natknąłem się na coś, co mnie w tym względzie
zaskoczyło swoją ukrytą, a zagadkową odmiennością.
Pół życia spędziłem na żołnierce, los rzucał mnie od Judei aż po dalekie morze
barbarzyńskiej północy, zapędzałem się też daleko na wschodnie szlaki jako dowódca małych
oddziałów, asystując handlarzom, wożącym w obie strony cenne towary. Najpierw przez
sześć lat byłem gwardzistą, zwiadowcą i szpiegiem w służbie Wespazjana, zarówno gdy jako
wódz prowadził wojnę jerozolimską, jak i gdy został rzymskim cesarzem. Potem odszedłem z
wojska i swoimi umiejętnościami wspierałem rodzinne interesy na Wschodzie, kiedy to nasz
dom bankowy i handlowy otworzył małą, acz własną faktorię właśnie w Antiochii. Trzeba
było tam zebrać kilka grup wojaków, eskortujących transporty towarów i osłaniających je
przed zbójectwem ze strony band zarówno zwykłych rzezimieszków jak i tych najmowanych
przez konkurujących z nami handlarzy greckich, żydowskich, syryjskich, nawet i partyjskich.
Przyszło wyszukiwać odpowiednich ludzi, potem ich szkolić i kilka razy wyprawiać się z
nimi w dalekie trasy, by nabrali wprawy i doświadczenia. Gdy uznałem, że potrafią już
samodzielnie radzić sobie ze swą służbą, wyznaczyłem im na dowódcę najzdolniejszego z ich
grona, przekazałem pod nadzór faktora po czym – zaopatrzywszy się w potrzebną ilość złota i
srebrnych denarów – ruszyłem lądem w drogę powrotną do Italii.
Nie spieszyłem się zanadto, gdyż chciałem na dobre odtajać od ciągłej wojaczki i
obowiązków, poczuć się wolny od odpowiedzialności za innych, także obejrzeć kawałek
świata bez przymusu czynnego uczestniczenia w jego małych i wielkich interesach. Nie
byłem już młodzikiem i coraz dotkliwiej odczuwałem znużenie, także niechęć do zajmowania
się wciąż cudzymi sprawami, nawet jeśli dotyczyły one interesów rodzinnych. Te prowadził
mój brat, znakomicie sobie radząc w pomnażaniu naszego majątku i umacnianiu pozycji
znaczącego w Rzymie bankiera i handlowca. Na zawiłościach w interesach się nie znałem, nie
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miałem do tego głowy ani ochoty, wystarczało mi to, że za wspieranie go swoją żołnierką
zgromadziłem na tyle majętności, iż mogłem spokojnie patrzeć w przyszłość.
Wolny od ambicji politycznych, nie rozważałem robienia kariery człowieka
publicznego, starającego się o awanse w urzędach, nieustannie kręcącego się po rzymskich
salonach czy asystującego temu lub innemu wielmoży. Nie byłem typem dworaka, snującego
się za swym panem, obce mi było towarzyskie intrygowanie po kątach, nie ciągnęły mnie
również miłostki, uprawiane powszechnie z wielkim upodobaniem przez naszych nobilów.
Dawniej, jako rozpuszczany przez rodziców młodzieniec z dobrego i bogatego domu, hulałem
co niemiara, lecz czas odmienił moje gusta w tej materii. Zresztą, miałem wspaniała żonę,
dorastające dzieci, a więc własny dom, który aż nazbyt często zaniedbywałem przez częste
rozjazdy po świecie. Znalazłem się w tym momencie życia, kiedy coś się już chyba kończyło
albo wręcz skończyło – z racji wieku, doświadczeń i zmiany usposobienia – ale nowego
pomysłu na jego dalszą część jakby brakowało.
Czułem niejakie zobojętnienie wobec świata, wyzbyłem się bowiem wielu złudzeń co
do ludzi i ich spraw – ich natury i pozorów, jakimi przysłaniali swe zabiegi we wzajemnym
zagryzaniu się o łupy i władzę, także swe wysiłki w zdobywaniu przewagi jednych nad
drugimi. Podczas wojaczki poznałem okrucieństwo, do jakiego są zdolni, i zapamiętanie we
wzajemnym mordowaniu się bez litości. Z domu rodzinnego wyniosłem wiedzę o brutalności
w interesach, której nie lubiłem. Handel sam w sobie to rzecz ciekawa i zyskowna, ale
bankierstwo to wieczne krętactwo i szukanie okazji do pomnażania bogactwa cudzym
kosztem – zarówno ludzi, jak i państwa. W obydwu przypadkach idzie o to, by wykładać
pieniądze na zachcianki i kaprysy władzy lub słabych umysłem i wolą durniów, a potem
odbierać sobie je z ogromną lichwiarską nawiązką, przez co dłużnicy tracą majątki, pozycję,
domy, a nieraz i życie.
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Cóż, złotem kupuje się każdego – możnego i ubogiego, pana i niewolnika, filozofa i
głupca, poetów, uczonych i kobiety, prostych żołnierzy i wodzów. To jedynie kwestia ceny.
Wiecznie zadłużeni u bankierów cesarze wypłacają się zwykle nie w gotówce ile w nadaniach
i udzielanych przywilejach, które – chytrze wykorzystywane – w sumie uszczuplają ich
dochody a nawet osłabiają ich władzę. I tak to się kręci – pieniądz po wielokroć pomnaża się
u nielicznych, a odpływa od ofiar do tych, którzy zmyślnie i bezwzględnie nim obracając,
gromadzą go kosztem wielu nierozważnych, nieroztropnych albo przymuszonych przez los
lub wiedzionych własną głupotą do zadłużania się ponad miarę i stan.
W młodości poznałem jego moc przemieniania i psucia ludzkich dusz, charakterów i
umysłów. Ja sam bawiłem się dzięki niemu bez umiaru, gdyż miałem go w bród dzięki ojcu,
który wybił się na znacznego rzymskiego bogacza. Jako najmłodszy syn byłem ulubieńcem
rodziców, ale też z czasem i ich sporym utrapieniem. Do nauki się nie przykładałem, nudziło
mnie ślęczenie nad mądrymi księgami i mozolne odrabianie ćwiczeń, zadawanych przez
zasuszonych greckich nauczycieli.
Moją pasją od dziecka były sporty, sztuki walki i władania bronią, także dalekie,
wyprawy konne w wesołej kompanii w poszukiwaniu wrażeń i przygód. Z czasem gorąca
natura pchnęła mnie do miłostek, których zażywałem z kobietami różnych stanów acz zawsze
wielkiej urody. W naszym do cna zepsutym Rzymie zyskałem – już jako młodzik – niejaką
sławę w tym hazardzie, z którego zawsze udawało mi się wychodzić obronną ręką mimo
starań wielu rodzin, szukających dla swych córek bogatego męża. Najbezpieczniejsze były
młode wdowy lub rozwódki – chętne do figlów, ale nieskore do nowych związków i
obowiązków małżeńskich. Zadowalały je cenne podarki i kosztowne błyskotki oraz długie
noce spędzane na miłosnych maratonach. Szczęściem, nigdy nie traciłem głowy aż do
cielęcego czy poetycznego zakochiwania się, co chroniło mnie przed ostateczną utratą
rozumu i życiowego spokoju.
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Ojciec cierpliwie znosił moje brewerie światowca, tym bardziej, że pilnowałem się, by
nigdy nie narażać domu na jakieś poważne straty na pieniądzach czy honorze. Ot, uznał. źe
bogaty młodzieniec, musi się wyszumieć, a że robi to bezpiecznie i dla siebie i dla rodziny,
więc przymykał oczy na moje wyczyny. Niemniej pewnego dnia postanowił się ze mną
rozmówić nieco poważniej, gdyż czas mijał, a ja wciąż nie za bardzo chciałem wydorośleć.
- Czy nie zastanawiałeś się Vitusie, że pora chyba, zająć się wreszcie czymś
konkretnym i pożytecznym? – spytał kiedyś znienacka, gdy ciepłym popołudniem
siedzieliśmy w ogrodzie naszej willi w oczekiwaniu na późny obiad.
- Zdarza mi się myśleć o tym, ale prawdę mówiąc, nie mam żadnego pomysłu –
odparłem po dłuższej chwili, trochę zakłopotany i zaskoczony poważnym tonem, jakim zadał
pytanie. Czułem, że nie wywinę się ani żartem, ani zwykłą wymówką, ani jakimś naprędce
wymyślonym wykrętem.
- Pomysłu, czy ochoty?
- Nie widzę nic, co by mnie pociągało na tyle, żeby się temu poświęcić bez reszty –
uznałem że szczerość będzie lepsza niż udawanie czegokolwiek.
- Mój drogi, oddawanie się wyłącznie wesołości, uwodzeniu kobiet i zadawaniu
towarzyskiego szyku jest może i dobre, ale do czasu – wyczułem w jego słowach ton lekkiej
nagany, nawet irytacji.
- Przecież nic w tym złego – próbowałem rzecz całą zamienić w żart.
- Nie nudzi cię to już? – nie przestawał mnie dociskać.
- Chwilami tak – odparłem, zgodnie zresztą z prawdą. – Ale dokoła wszyscy się
bawią, a pierwszy sam cezar. Nowy pałac robi się coraz okazalszy, ludzie po pożarze budują
nowe domy, wszyscy się cieszą, że życie wraca do dawnej świetności – dodałem, ale ten
argument nawet mnie samemu wydał się jednak trochę niepoważny, by nie rzec dziecinny.
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- To jeszcze nie powód, żeby trwonić siły i czas – rzucił dość stanowczo, co mu się
rzadko zdarzało w naszych rozmowach.
- Czego oczekujesz, ojcze? Z natury nie nadaję się do urzędów, ani do polityki.
Interesy przekazujesz Markowi, ja do nich nie mam ani głowy, ani przygotowania –
stwierdziłem wprost, bez ogródek. Skoro chciał jasnej odpowiedzi, to nie było co się
wymigiwać okrągłymi słowami.
- Zostaje jeszcze armia. Zastanawiałeś się nad tym?- Przyznam, że mnie zaskoczył
- O nie, legionowy rygor to nie dla mnie! – wzruszyłem tylko ramionami z wyraźną
niechęcią.
- Są też inne rodzaje służby.
- Co masz na myśli.
- Niedawno rozmawiałem z Wespazjanem Flawiuszem w sprawach jego finansów.
Niebawem rusza do Judei, bo Żydzi okropne tam podnieśli bunty.
- Słyszałem coś o rzeziach w Cezarei – polityka mnie nie interesowała, ale to i owo
wiedziałem o czym ludzie rozmawiali podczas towarzyskich spotkań.
- Po klęsce Cestiusa sytuacja zrobiła się niebezpieczna. Sabinus, na polecenie Nerona,
w pośpiechu zbiera dodatkowe wojska na wielką wyprawę. A jego syn wyszukuje mu
zaufanych ludzi do specjalnej gwardii przybocznej.
- Tytus?
- Właśnie. Zdaje się, że go znasz?
- Nawet nieźle. Jest trochę od mnie starszy, ale to wspaniały kompan – uśmiechnąłem
się znacząco. – Tyle, że swego czasu na serio zajął się studiowaniem prawa – dodałem z
udanym żalem.
- Był przy naszej rozmowie. Wspomniałem mu, że może nadałbyś się do takiej służby.
Nawet specjalnie się nie skrzywił, tylko roześmiał.
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- Tylko tyle?
- Nie, nie. Po chwili mi przytaknął. Powiedział, że masz duszę awanturnika, tylko że
wolisz wojować albo po alkowach, albo w gimnazjonach.
- Coś jeszcze? – trochę mnie uraziła ta niby pochwała, ubrana w ironię, gdyż zdawało
mi się, że mimo wszystko mój towarzysz dawnych, wspólnych zabaw mógłby mieć o mnie
lepsze mniemanie.
- Prosił ci przekazać, że gdybyś zechciał z nim porozmawiać, to rad cię widzieć.
- Czy to on ma dowodzić tą gwardią?
- Będzie wspierał ojca w całym wojsku, ale tę szczególną komendę jemu Wespazjan
przekazał.
- Coś takiego! To może być początek wielkiej kariery.
- Tytus to poważny człowiek jak na swój wiek. Sprawdził się u boku ojca. Uważam,
że powinieneś skorzystać z jego zaproszenia. A przynajmniej pójść na rozmowę.
- Gwardia, powiadasz. – Zamyśliłem się przez chwilę. – Czemu nie? Spytać zawsze
można – chciałem jakoś udobruchać rodzica, ale i skończyć to nieco niezręczne dla mnie
dopytywanie o moje plany życiowe.
- Bardzo bym sobie tego życzył, synu.
- Obiecuję, ojcze, że się do niego wybiorę.
- Miło mi to słyszeć, Vitusie. Oby to była owocne spotkanie. – W jego głosie
pobrzmiewało zadowolenie z nutką lekkiej nadziei. Rozmówił się ze mną i dopiął swego
przynajmniej w tym, że zgodziłem się na jakiś krok w kierunku szukania swego miejsca w
życiu.
- Ale czym się skończy, to się jeszcze okaże. – ostrożnie zapewniłem sobie drogę
odwrotu.
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- Wiedz, że gdybyś z Tytusem się domówił, wyposażę cię jak należy i wesprę jak
tylko będzie trzeba.
Na tym skończyliśmy, jako że schodzili się już domownicy i zaraz zasiedliśmy do
wieczornego posiłku. Przy stole do tematu nie wracaliśmy, czując obaj, że to sprawa na razie
tylko między nami.
Następnego dnia, około południa, odszukałem Tytusa w mieście i miałem z nim
rozmowę krótką, ale z tych, które zaczynają się niewinnie, ale koniec końców na dobre
odmieniają ludzkie życie. Przyjął mnie z pewnym zdziwieniem, nawet niedowierzaniem, ale
życzliwie. Po wstępnej wymianie uprzejmości podałem mu powód mojej wizyty, on zaś w
kilku słowach wyjaśnił mi w czym rzecz. Otóż szukał ludzi do specjalnej formacji żołnierzyzwiadowców, działających w małych grupach przy wojsku. Szpiegowanie wroga,
podchodzenie go, wyszukiwanie zasadzek, branie języka, rozpoznawanie terenu – oto czym
mieliby się zajmować. Nie tyle samą walką, ile chytrością, obserwacją i podstępem. Mieli być
oczami i uszami dowódców w trakcie ruchów wojsk i przed przygotowywaniem ataków.
Jednym słowem – lotne duchy, samodzielne, wścibskie, sprytne, wszędobylskie, kiedy trzeba
czujne i szybkie, kiedy indziej zaś cierpliwe i przyczajone.
- Żydzi są podzieleni, mają siły rozproszone, ale kiedy zechcą szybko się łączą, są w
tym bardzo sprawni. Na swojej ziemi trudni do upilnowania. I nieźli w walce. Fanatyczni,
więc zawzięci. Zdeterminowani i przy tym okrutni.
- Szybko z nimi nie pójdzie.
- Prędzej czy później ich pokonamy. Ale to prawda, wojna może potrwać.
- Jak długo?
Najważniejsza jest Jerozolima. To ich główne gniazdo. Miasto, warownie, wieża
obronna i świątynia niczym forteca. Trzeba ją zniszczyć, wtedy stracą ducha.
- A reszta prowincji?
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- Są mniejsze twierdze, Gadara, Jotopata, Gamala i jeszcze kilka sporych fortów –
wyliczał ze znajomością rzeczy. – Będziemy je niszczyć jedną po drugiej. Udało się szybko
zlikwidować ważne pirackie miasto, ojciec zrównał je z ziemią i na morzu mamy już spokój.
- Dużo macie wojska.
- Cztery pełne legiony, pojedyncze kohorty. Może dołączą jeszcze inni z Egiptu.
- Wystarczy?
- Tam się nie da prowadzić wielkich bitew w otwartym polu. Przyjdzie być w ciągłym
ruchu. Krótkie oblężenia, szybkie ataki. Ale trzeba wiedzieć, dokąd iść, jak i którędy, żeby
unikać zasadzek. To właśnie zadanie dla oddziałów, które zbieram.
- Ile ich ma być?
- Przynajmniej po dwa na legion. W sumie kilka, może trochę więcej małych drużyn
do wykrywania ich sił i zgrupowań. A także podejść pod warownie i miasta. Gdzie zakładać
obozy, szukać wody. Może nawet kaptować miejscowych na naszą stronę. Jak widzisz, wiele
tego.
- Sztuka podjazdowa. Gry z cieniem.
- Dokładnie. Ale i wielka przygoda. Mówię tak, bo wiem, że lubisz przygody i takie
wyzwania – pół żartem, pól serio przywołał na pamięć nasze wspólne niegdyś, beztroskie
wypady daleko poza miasto.
- Pod czyją byłbym komendą?
- Każdy oddział będzie miał swego dowódcę, ale wszyscy będą podlegali tylko mnie.
Jeśli się zgodzisz, dam ci małą drużynę, ludzi dobierzesz sobie sam.
- Nie mam wprawy w dowodzeniu.
- To nie będzie regularne wojsko, tylko…
- …grupy szalonych harcowników – wszedłem mu w słowo.
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- Dobrze to ująłeś. A ja pamiętam, że mimo całej tej twojej pozy światowca masz
żyłkę awanturnika. Umiesz walczyć, jesteś szybki, choć nie szarżujesz, masz bystre oko,
wyczuwasz ludzi. – Trochę mnie zaskoczył i zadziwił tak pochlebną opinią.
Milczałem przez dłuższą chwilę, zbierając myśli. Nie było co zwlekać z odpowiedzią,
wszystko było jasne i klarowne. Decyzję podjąłem kierując się właściwie odruchem chwili.
Może właśnie czekałem na taką okazję, by wreszcie wyrwać się z ciągłego wirowania po
salonach i alkowach, któremu oddawałem się nie tyle z zapamiętaniem ile z braku innego
zajęcia? Może będę żałował, może rzeczywistość okaże się daleka od fantazyjności
legionowych opowieści i przechwałek, ale wyzwanie wydało mi się pociągające, tym
bardziej, że niewątpliwie zaszczytne? To coś akurat dla mnie – z natury zawsze lubiłem być
wciąż aktywny, chętny wrażeń i ich zmienności, a przy tym mieć swobodę działania w
ryzykownych eskapadach. Nie było co zbytnio filozofować czy drobiazgowo ważyć racje.
Los podsuwał mi okazję wykazania się czymś użytecznym i sprawdzenia w praktyce com
wart. A co fortuna przyniesie – to się dopiero okaże.
- Zgoda – rzekłem, sam nieco dziwiąc się własnej stanowczości w głosie. – Przyjmuję
twoją propozycję.
- Jesteś pewien? - spojrzał na mnie z niejakim zaskoczeniem. – To nie będą wesołe
wypady za miasto z powrotami do ciepłego domu.
- Wyłożyłeś mi to dokładnie, a ja to dokładnie zrozumiałem.
- Czeka nas ciężka kampania. Trudno przewidzieć, ile potrwa – dodał, jakby wciąż
jeszcze mi niedowierzał.
- Postanowiłem i słowa nie cofam.
Teraz on zamilkł na chwilę, podszedł do mnie i ujął mnie pod ramię. Nie krył
zadowolenia, ale że z natury nie był wylewny, więc skwitował rzecz krótko i bez komentarza.
- Zatem doskonale. Możesz zaczynać przygotowania choćby od zaraz.
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- Gdzie i kiedy?
- Przyjdź jutro z rana, wprowadzę cię w szczegóły.
- Zatem, do jutra.
I tak, następnego dnia wstąpiłem na służbę, s właściwie przystąpiłem do pierwszych
do niej przygotowań. Zrazu trochę nieporadnie, powoli ale stopniowo wciągałem się w
kołowrót machiny, jaką Sabiniusze szykowali do przeprawy na drugą stronę morza. Wiele
musiałem się nauczyć, ale czas pokazał, że nie było to aż tak trudne, tym bardziej, że
pozostawałem poza regularną armią i miałem dużo swobody w codziennych obowiązkach.
Pierwszą sprawą było znalezienie dwóch-trzech doborowych i zaufanych towarzyszy, z
którymi mieliśmy stworzyć trzon grupy, jaką Tytus chciał oddać pod moją komendę. Sprawy
szły szybko i w dwa miesiące nadszedł czas wsiadania na statki.
W okresie przygotowań mało co bywałem w domu. Ojca rozpierała szczera duma z
syna, matka czasami popłakiwała po kątach, różni znajomi dziwowali się, co też odmieniło
takiego śwsiatowca jak ja, że rzuca wszystkie uciechy i wygody i puszcza się na wojenny
hazard. Ale mnie pochłonęły już nowe zadania i nie miałem ochoty ani czasu na czcze
rozmowy, tym bardziej, że rodzaj mej służby wymagał, bym jak najmniej o niej mówił. Anim
się spostrzegł, jak wciągnęły mnie rozmaite zajęcia, ćwiczenie ludzi i udział w naradach z
wojskowymi dowódcami.
O nic nie musiałem się martwić, bo ojciec dotrzymał słowa i okazywał wielką
hojność, co zapewniało mi niezależność i zwalniało z kłopotliwych nieraz rozmów z Tytusem
o pieniądzach. Podobnie jak jego rodzic, był oszczędny aż do skąpstwa, ale sprawiedliwie
wypłacał swym podkomendnym należny im żołd. Tak oto po raz pierwszy w życiu zacząłem
zarabiać sam na siebie – skromnie, lecz jednak samodzielnie, co bardzo mi się nawet
spodobało. Tym sposobem, jakby mimochodem, jeszcze przez wyprawą do Judei, ze
swawolnego młodzieńca począłem w szybkim tempie zamieniać się w dorosłego mężczyznę.
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Tak zaczęła się moja największa przygoda w życiu, której kresu nie byłem wtedy w stanie w
ogóle przewidzieć. Sama wojna jerozolimska trwała nieco ponad trzy lata, lecz dla mnie był
to ledwie jeden z epizodów, który wszelako dał początek mej męskiej dojrzałości.
xxxxx
Dalsze rozmyślania o dawno minionej przeszłości przerwało nadejście człowieka,
który miał mnie zabrać na Patmos. Łódź była nieduża, ale pojemna, wypełniona rozmaitym
drobnym towarem na handel z wyspiarzami. Obsługiwało ją trzech młodych miejscowych, z
których dwaj okazali się synami mojego kapitana. Bez zbytnich słów i ceregieli zabrałem swą
torbę podróżną, wszedłem na pokład i ulokowałem się we wskazanym mi miejscu przy jednej
z burt – tak, żeby zbytnio nie przeszkadzać załodze. Po kilku chwilach odbiliśmy od brzegu i
w niedługim czasie, lawirując pomiędzy licznymi tu statkami, małymi i większymi,
wypłynęliśmy na pełne morze. Przy dobrej pogodzie podróż miała być stosunkowo krótka, od
wyspy dzieliło nas bowiem nieco ponad pół dnia żeglowania. Szybko minęliśmy przesmyk
miedzy lądem a najbliższą wyspą, a zaraz potem, gdy Nikos – bo tak mi się przedstawił ów
właściciel tego stateczku – ustalił kurs i kazał umocować żagiel, zaczęła się miedzy nami
rozmowa, z tych, jakie się zwykle prowadzi w drodze dla zabicia czasu, kiedy wszystko idzie
już swoim trybem i pozostaje tylko czekanie na jej zakończenie.
- Groźną broń macie ze sobą, panie – zagadnął, wymownie spoglądając na krótki,
wojskowy sztylet w skórzanej pochwie, jaki zawsze nosiłem przy boku. – Jesteście
żołnierzem? – spytał.
- Byłem, ale tylko to mi po tym zostało – odparłem, bez dodatkowych wyjaśnień.
- Na wyspie nie będzie wam potrzebna. Tam sami spokojni ludzie mieszkają. Nie ma
się czego obawiać – rzekł z przekonaniem.
- Nigdy nic nie wiadomo. Zawsze może się trafić ktoś skory do bójki
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- Co prawda, to prawda. Ale tam nie ma o co się bić – machnął ręką. – Chyba że o
baby – dodał z prostackim rozbawieniem w głosie.
- Dobrze znacie wyspę? – postanowiłem czegoś się dowiedzieć o celu mej wyprawy.
- Wyspę to nie, ale trochę ludzi tak. Handluję z nimi, to wielu znam. Pracowici są,
poczciwi ale i obrotni.
- Opłaci się?
- Nie jest najgorzej. Mają owce, kozy, to i skóry są, wełna, trochę mięsa. Ale
najwięcej ryb. A że tam mało co rośnie, to potrzebują różności z lądu. Nie narzekam.
Wychodzę na swoje.
- Niezbyt bogato.
- Nie jest najgorzej. Młodziaki wypływają w morze i nurkują za perłowymi muszlami.
Jak się któremu uda, to ma niezły zarobek. Dobrzy są. Ale mało ich, bo większość ucieka do
nas, szukać szczęścia w mieście.
- Młodych zawsze ciągnie do świata.
- Dobrze mówicie, panie. A was co ciągnie na tę wyspę? – nie mógł powstrzymać się
od okazania wyraźnie nurtującej go ciekawości
- Moja sprawa – odparłem.
- Wybaczcie. - Zamilkł na chwilę, ale ciekawość nie dawała mu spokoju. – Może to
nieładnie tak pytać, ale trochę to dziwne, że ktoś taki, jak dawny żołnierz, wybiera się na tę
wysepkę. Strata czasu, i tyle.
- Szukam pewnego człowieka. Mówiono mi że go tam znajdę – mimo ostrożności
postanowiłem pociągnąć wścibskiego chytrusa za język.
- Chyba nie tego żydowskiego proroka?- aż się żachnął ze zdziwienia.
- Właśnie jego – odparłem ku jego zdumieniu.
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- Toż to jakiś pomyleniec – zamachał rekami. – Mącił ludziom w głowach, buntował,
aż się doigrał.
– Opowiadano mi o nim tyle niezwykłych rzeczy, że nabrałem chęci sprawdzić, czy
to, co mówią, jest prawdą.
- Nie wiem, panie, co wam nagadano. Ale czy warto tyle fatygi na jednego obcego
mądralę?
- Może tak, a może nie? Kto wie? Sam się przekonam.
- Wasza wola – wzruszył ramionami i ni to zawiedziony, ni to urażony odszedł do
swoich ludzi.
Stałem i gapiłem się na morze, przypominając sobie dzień, gdy pierwszy raz
usłyszałem o owym człowieku, którego miałem zamiar spotkać na wyspie. Było to niezadługo
po przybyciu do Efezu, kiedy to postanowiłem złożyć wizytę akurat obecnemu tam byłemu
senackiemu namiestnikowi tej małej, ale niezwykle ciekawej i bogatej prowincji w Azji
Mniejszej. Tak się bowiem złożyło, że poznałem go osobiście w czasie wojny jerozolimskiej,
gdy po Lepidusie objął dowództwo osławionego dziesiątego legionu Fretensis. Marek Trajan
– bo on to był – wsławił się wtedy zdobyciem miasta Joppy i okrutną rozprawą z żydowskimi
buntownikami. Później Wespazjan, gdy został cesarzem, mianował go zarządcą całej Syrii,
którą rządził jeszcze i za krótkiego panowania Tytusa, jako prokonsul całej Azji. Ja zaś zaraz
po tamtej wojnie służyłem gdzie indziej i więcej go potem nie spotkałem.
Wspominali mi o nim w Antiochii, gdym zajmował się rodzinnymi sprawami w Syrii.
Przed wyjazdem obiło mi się też o uszy, że ma tam niebawem nastać kto inny. Podobno senat
na żądanie Domicjana miał odwołać go do Rzymu, ale gdy znalazłem się w Efezie jeszcze
akurat tam był i czekał na swego następcę, więc pomyślałem sobie, że godzi się złożyć
uszanowanie dawnemu wodzowi. Nie służyłem pod nim, niemniej kilka razy wspierałem go
ze swoją drużyną, dostarczając użytecznych wieści z okolic, przez które prowadził swe
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wojsko. Było wtedy kilka okazji do krótkich rozmów, z których wyniosłem jak najlepsze o
nim mniemanie, tak jako o człowieku, jak i żołnierzu.
Sama tylko przelotna i służbowa znajomość z czasu wojny nie upoważniałaby mnie do
towarzyskiej wizyty, którą można by uznać za zbytnią poufałość wobec tak znamienitego
człowieka. Wszelako istniały jeszcze inne względy, które czyniły rzecz nie tylko zwyczajowo
grzecznościową, lecz niejako naturalną, a to z racji pewnych powiązań Trajana z naszym
domem bankowym. Otóż mój ojciec prowadził od dawna sprawy finansowe nie tylko samego
Wespazjana, lecz w ogóle rodziny Flawiuszów – i to od bardzo dawna. A to dlatego, że nasza
rodzina pozostawała niegdyś w spółce z dziadkiem późniejszego cesarza, niejakim Tytusem
Petronem, który dorobił się majątku na licytacjach publicznych. Jego syn, Tytus Sabinus, był
poborcą podatków portowych w Azji, a. później zajmował się pożyczkami na procent.
Wespazjan, gdy wsparł Trajana w staraniach o stołek w senacie, polecił mu nasz bank, co
obydwu stronom przynosiło wiele korzyści – nam w złocie, a jemu w karierze konsula i
wodza.
Przed tamtą wojną byłem zbyt młody, by mieć z nim jakakolwiek prywatną styczność,
i dopiero w Judei los złączył na krótko nasze losy. Lecz nie był to czas i okoliczności na
zbytnie poufałości – tak z racji wieku, jak i wielkiej różnicy rangi. Trajan wiedział kim jestem
z domu, niemniej w niczym nie dawało to powodu do jakiegoś szczególnego mnie
wyróżniania. Byłem podkomendnym Wespazjana i Tytusa, miałem swoją szczególną służbę,
która nakazywała pozostawanie w cieniu wojskowych legii. Później poszedłem swoją drogą i
więcej nie miałem już okazji go widywać. Teraz, w Efezie, uznałem, że taka wizyta w niczym
nie uchybi ani jemu, ani mnie. Nie miałem żadnej do niego potrzeby, o nic nie chciałem
prosić – chyba że o nieco rozeznania w tutejszych sprawach, na użytek naszych rodzinnych
interesów.

18

Nie musiałem się nawet zbytnio starać, by do niego dotrzeć. Gdy wyjawiłem
pałacowym strażnikom swoje imię, w kilka chwil zostałem poproszony do atrium wystawnej
rezydencji gospodarza. Trajan powitał mnie wielce łaskawie, ugościł winem i wdał się w
pogawędkę, w której głównie wspominaliśmy dawne czasy. Pytał też o mego ojca i o nasze
interesy, których stan interesował go – co zrozumiałe – jako że, nasza pomyślność była
gwarantem znacznej części jego własnych dochodów. Widać było po nim upływ lat,
wyczułem w rozmowie również wyraźne zmęczenie wieloletnim pełnieniem najwyższych
urzędów w państwie. Jego pozycja przekładała się teraz na karierę syna, również rzymskiej
znakomitości.
Gdy pozwoliłem sobie wyrazić przekonanie, że bez wątpienia doskonale zarządza
prowincją, pokiwał głową, ale jakby bez entuzjazmu.
- To bogate miasta, handel ma się znakomicie, jesteśmy daleko od wojen, więc i
spokój jest. Dużo się buduje, ludzie mają prace i zarobek. Żyje tu wiele narodów, tyle że z
nimi i między nimi różnie bywa. Skaczą sobie do oczu, trzeba łagodzić spory. Zwłaszcza
Żydzi dają się teraz we znaki.
- I tu się buntują? – spytałem trochę kpiąco, mając na myśli pogrom, jaki im
urządziliśmy przed laty w Judei.
- Może nie wprost, nie tak, ale były kłopoty. I wciąż są.
- Nie mają już świątyni, nie mają dużego państwa ani jednej władzy. Są rozproszeni.
Więc w czym rzecz?
- Byłeś ostatnio w Antiochii. I nic nie zauważyłeś?
- Nie miałem czasu na interesowanie się Żydami. Zresztą, to ogromne miasto, wiele
ludów tam sobie żyje, to i oni też. Mają swoją dzielnicę, swoje interesy, trzymają się z
osobna, innych nie lubią, trudno się z nimi dogadać. Ale przecież zawsze tak było i wciąż tak
jest.
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- Otóż nie jest. Wszystko przez ich nowy zabobon, którym zarażają i innych, co,
gorsza – nie tylko swoich.
- Jeden mniej, jeden więcej – co za różnica. Jeździłem sporo po świecie, widziałem
tego wiele. Wszędzie mają swoich bogów.
- Ale ten nowy kult przekracza miarę prawa i tradycji – podniósł głos. – Więc jest na
swój sposób groźny. I szerzy się nad podziw szybko. Głównie w Syrii, a teraz i tu, w Efezie i
innych okolicznych miastach – wyraźnie był poirytowany.
- Czy mówisz, panie, o tych, których zwą chrześcijanami? Wyznawcami nowego
boga? Słyszałem o nich, ale mało co wiem.
- Zaczynali jako sekta, odmieńcy nawet wśród swoich. Sami kapłani wystawili nam
ich proroka na śmierć, jeszcze za Tyberiusza. Ale zostali jego uczniowie i wyznawcy.
- W czasie wojny chyba wyginęli?
- Ale nie wszyscy i nie wszędzie. Rozpełzli się po cesarstwie i od lat nawracają
kolejnych głupców na swoją wiarę. Nawet w samym Rzymie
- Wydawało mi się, że ich wytępiono u nas jeszcze za Nerona.
- Trochę ich uchowało się w Galilei, a potem, po wojnie, powędrowali na wschód.
Kult się odrodził i, co dziwne, nabrał sił. Na dobre zaczęło się w Antiochii, a stamtąd poszło
dalej, ku nam.
- Mamy wiele religii a przecież wszystkie jakoś się godzą z jednym porządkiem
cesarstwa. Czemu więc oni akurat mieliby by być niebezpieczni?.
- Sieją zamęt.
- Spiskują?
- Nie wprost, ale odmawiają składania państwowych ofiar i udziału w ceremoniach na
cześć naszych bogów i cesarza. Za nic mają nasze obywatelskie cnoty i ideały. Są więc
buntownikami, choć nie z bronią w ręku. Ale mącą i podburzają do nieposłuszeństwa.
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- Samym gadaniem wiele nie zdziałają.
- Widzisz, drogi Vitusie, to, co głoszą, jest nam nie tylko nienawistne, ale jednak i
zagrażające. Jak choroba, która w utajeniu osłabia ciało i może je wyniszczyć aż do śmierci.
- Na każdą chorobę da się znaleźć jakieś lekarstwo. Byle je zadać odpowiednio
wcześnie.
- Ale nie na śmiertelną truciznę.
- Wybacz, panie, ale czy nie przeceniasz ich znaczenia? – spytałem, zdziwiony
poważnym tonem, z jaki mówił o sprawie, która wydawała mi się jeno błahostką.
- Może to tylko przeczucie? – zamyślił się przez chwilę. – Ale na szczęście cesarz
postanowił teraz się z nimi rozprawić, i to na dobre. – zaraz dodał z wyraźnym
zadowoleniem. – Koniec z pobłażaniem. Dla przykładu kazał stracić nawet kilku rzymskich
nobilów, którzy zeszli na żydowskie manowce.
- Dziwne rzeczy mówisz, panie. Aż tak to się pleni?
- Żebyś wiedział. A ostatnio rozzuchwalili się i u nas. Swego czasu urządzili tu sobie
wręcz główne siedlisko. Wyobraź sobie, że mieli nawet swoją osobną szkołę.
- Domyślam się, że zrobiłeś już z tym porządek.
- O, tak. Wielu dało głowę, większość wypędziłem – oznajmił stanowczo – Ale ich
przywódcę cesarz polecił oszczędzić – zawiesił głos.
- Czemu?
- Nie mam pojęcia. Może to polityka? Może uważa, że się do czegoś przyda?
- I co się z nim stało?
- Cesarz kazał go tylko wygnać na jakąś wyspę, byle małą, w miarę pustą i biedną.
Jest już wiekowy, więc długo nie pociągnie. Znalazłem mu takie miejsce, tu niedaleko. Lepiej
mieć go pod bokiem i pilnować, żeby był sam.
- Ktoś go odwiedza?
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- Jeden czy dwóch, ale ich też mam na oku i wszyscy o tym wiedzą. Inni się boją.
Strach to dobry bat na nieposłusznych.
- Zatem już po kłopocie?
- Chyba tak. Ale nigdy nic nie wiadomo. Choroba zaleczona, ale czy całkiem
wyleczona? Czas pokaże.
Na tym nasza rozmowa dobiegła w zasadzie końca. Wymieniliśmy jeszcze kilka
uprzejmości, Trajan życzył mi szczęśliwego powrotu do domu, ja zaś wyraziłem przekonanie,
że jego świetną karierę będzie z powodzeniem kontynuował jego syn, pomnażając sławę
rodu. Podobnie jak ojciec szedł droga wojskową, zaczynał od pozycji trybuna i prefekta,
mówiono też, że mimo młodego jeszcze wieku może dostać dowództwo własnej legii. Mój
gospodarz podziękował za dobre słowa, pożegnał serdecznie i nawet okazał mi wielki honor,
odprowadzając do wyjścia.
- Gdybyś czego potrzebował, Vitusie, wiesz gdzie mnie szukać – rzekł na odchodnym.
- Dziękuję, ale mam wszystko, co konieczne – skłoniłem się grzecznie. – Zresztą za
kilka dni ruszam w drogę. – oświadczyłem.
- Zatem, bywaj. I pozdrów ojca. – Odwrócił się, zniknął w głębi pałacu, ja zaś
ruszyłem do miasta.
Tak oto po raz pierwszy dowiedziałem się czegoś bliższego o chrześcijanach, dziwiąc
się przy tym w duchu, że ów nowy kult tak bardzo niepokoił ludzi na najwyższych urzędach
w państwie. W Antiochii przy jakiejś okazji obiła mi się ta nazwa o uszy, lecz bez żadnych
wyjaśnień. Ot, ponoć dwie spore grupy Żydów nie tylko się pokłóciły o jakieś rytuały, ale
wszczęły przez to taki tumult w swej dzielnicy, że trzeba było wzywać straż miejską, żeby
zrobiła z nimi porządek. Opowiedział mi o tym jeden z moich wojaków, który akurat to
widział i którego ta awantura strasznie rozbawiła.
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- Najpierw krzyczeli, machali rekami jak przekupki na targu, a potem zaczęli się
okładać czym popadnie – barwnie opisywał to zdarzenie. – Potem zrobiła się już bójka na
całego, więc ktoś wezwał patrol, żeby ich porozganiał.
Cóż miałem myśleć o tym, co mówił Trajan? Wychowany i wyedukowany na dobrego
Rzymianina, wiedziałem o bogach – zarówno naszych, jak i obcych – tyle, ile powinien
wiedzieć prawy obywatel. Od czasów Augusta stał Panteon, a w nim posągi co ważniejszych
bóstw, czczonych we wszystkich zakątkach państwa – włącznie z posągami cesarzy,
wynoszonych do tej rangi. W samej Antiochii aż roiło się od bóstw mieszkających tam ludów,
niekiedy bardzo nam dziwnych. Były tam świątynie duże i małe, niezwykłe nieraz ołtarze ze
swymi figurami i kapłanami, nie było miesiąca, żeby nie świętowano gromadnie i głośno
jakichś obrzędów, handlowano cudownymi amuletami i balsamami. Cała ta rozmaitość
znakomicie się ze sobą układała, choć oczywiście dochodziło do waśni i sporów o to, który z
bogów jest ważniejszy i potężniejszy. Nikomu jednak nie przychodziło do głowy, żeby bez
reszty podważać utarty porządek rzeczy i burzyć równowagę, jaka w tej materii panowała.
Także podczas późniejszej podróży do krain dalekiej północy widziałem po drodze
ołtarze wielu dziwnych bożków, na których żyjące tam ludy składały im swe ofiary. Nie
robiły na mnie żadnego wrażenia – bo i czemu miałyby robić? Szczerze mówiąc, bogowie
tacy czy inni niewiele mnie interesowali – wierzyłem, że są, tak jak że jest mnóstwo
rozmaitych dobrych i złych duchów. Ustanowiwszy prawa dla ludzi, nie za bardzo się
wtrącają do ich losów. Jeśli już to czynią, to karząc za nieprzestrzeganie tych praw, acz
niekiedy również i z rozmaitych, im tylko wiadomych powodów, dla nas nie za bardzo
zrozumiałych. Natomiast cała towarzysząca im ulotna drobnica to w gruncie rzeczy
zbieranina ich pomagierów i pociotków od dobroczynnych posług lub złośliwych lub wręcz
zbójeckich utrapień
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Nigdy nie zetknąłem się z niezbitymi dowodami na ich bezpośrednia ingerencję w
nasze życie, niemniej składałem im – tak jak wszyscy – stosowne proszalne i dziękczynne
ofiary, zwyczajowo uczestniczyłem też w rytualnych ceremoniach publicznych na ich cześć.
W istocie nie byłem człowiekiem wielkiej wiary, ale nie byłem też zdeklarowanym
niedowiarkiem. Ot, obyczaj, tradycja, nieraz obowiązek, zwłaszcza gdy idzie o okazywanie
uwielbienia panującemu cesarzowi. Na wszelki wypadek składałem im pokłony – w
zależności od rangi uniżone lub tylko grzecznościowe – ale bez specjalnego przekonania, że
w ogóle mnie dostrzegają. W życiowych przygodach, a zwłaszcza podczas służby wojskowej,
wolałem liczyć na własny rozum i żołnierskie rzemiosło, niż zdawać się na łaskę bóstw, które
zapewne nie zwracały na mnie uwagi – jeśli w ogóle wiedziały o moim istnieniu.
Moją obojętność w tym względzie podtrzymywała niechęć do kapłanów, a już
zwłaszcza nieufność do kapłanek. Tych pierwszych miałem za sprytnych oszustów na
religijnych urzędach, te drugie za kobiety chytre i wyrachowane, kierujące się kaprysami,
próżnością, często lubieżnością – ale zawsze własnym interesem. Poznałem kilka z nich aż za
dobrze, gdy jako wesoły hulaka ukradkiem odwiedzałem je w ich alkowach w celach
bynajmniej nie świątobliwych. Augurowie lubowali się w uprawianiu widowiskowych,
państwowo oficjalnych obrzędów dla podtrzymania swej powagi i pozycji, świątynne kobiety
natomiast pląsały przy ołtarzach niczym opętane, co miało oznaczać, że obcują z
tajemniczymi duchami. Po owych tanecznych wyczynach lubiły jednak, już cichaczem, zadać
się z żywą materią – najlepiej w postaci jakiegoś bogatego i gorącego młodzieńca.
Starannie w nich przebierały, aczkolwiek gdy takowego nie było akurat pod ręka nie
pogardzały kimś z plebsu, byle był zdolny zaspokoić ich niezwykłe nieraz wymagania. Wiele
ryzykowały jako że gdy takie oficjalne świętokradztwo wychodziło na jaw, koniec ich był
marny. Ale i ich miłośnicy musieli uważać, bo i oni za mogli dać głowę za takie figle.
Szczególnie niebezpieczne było zadanie się z kapłankami Afrodyty – gdy już zwabiły jakiego
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młodzika do owych karesów, najpierw wyciskały z niego do cna jego żywotne soki, a potem
po prostu zabijały. Legendy o takich przypadkach, zwłaszcza w świątyni Pafos na Cyprze,
krążyły wśród ludzi ku przestrodze tych, którzy chcieliby zakosztować takowej przygody.
Prawda, nigdy nie miałem okazji poznać prawdziwej wieszczki, ale czas świetności
delfickich kapłanek minął już chyba bezpowrotnie. Do przechowywanych od wieków na
Kapitolu mitycznych ksiąg sybillińskich dostęp ma tylko cesarz i nikt nie wie, co kryją.
Dawno temu Tyberiusz odmówił zajrzenia do nich w czas wielkiej powodzi, potem już na
dobre zaniechano pomysłów sięgania do nich po radę. Mniej dostojni pośrednicy miedzy
nami a bogami różnie wypełniają swe obowiązki, nieraz strasząc, nieraz pocieszając lud,
niemniej głównie dbają o swą reputację świątobliwych mędrców, skwapliwie czerpiąc wielkie
korzyści ze swej pozycji. Nigdy nie miałem dla nich zbytniego szacunku – poważam jedynie
kapłanów Eskulapa, jako że są właściwie znakomitymi medykami i znają się na uzdrawianiu,
tyle że metodami chyba jednak bardziej ludzkimi, a nie boskimi. Mają wiedzę i umiejętności,
a ich rytuały to raczej tylko oprawa dla uprawiania ozdrowieńczych praktyk. To, czy
pozostają w jakiejś szczególnej zażyłości z bogami, by szukać u nich wsparcia, było i jest mi
zupełnie obojętne. Liczy się jedynie to, czy leczą skutecznie, czy nie.
Kapłani to w zasadzie urzędnicy kultów, a najwyższym z nich jest sam cesarz.
Prawda, cieszą się powszechnym uznaniem, lecz jako osoby państwowe i publiczne, a nie
sami z siebie, dla swych cnót i silnej wiary. Bo jak to bywa na urzędach – wszędzie pod
spodem jest przywilej, pieniądz i władza. Imperium stoi na sile, a oni mają troszczyć się o
boską dla niego życzliwość i opiekę. Sami jednak zależni są od łaskawości cesarskiej, więc
we wszystkim wspierają każdego po kolei władcę. Wszelako ich modły o pomyślność dla
imperatorskich planów przeplatane są pokrętnymi nieraz wróżbami, które zawsze da się
tłumaczyć na wiele sposobów. Znając nieźle Rzym uważałem już od młodości, że służą
bardziej władcom, a nie bogom, których upraszają o sprzyjanie cesarzom we wszystkim, co
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zamierzają. A że bogowie nie we wszystkim chcą ich słuchać? – cóż, któż jest w stanie
zrozumieć lub wręcz przeniknąć ich niepojętą naturę i wolę? Koniec końców i tak zdani
jesteśmy na siebie, należy jedynie uważać, by ich nie rozgniewać przez naruszanie praw
obyczaju i moralności, jakie ustanowili. Ale i to można zawsze jakoś obejść – zwłaszcza jeśli
ma się pod ręką jakiegoś wytrawnego sofistę.
Żydzi ani naszych, ani w ogóle żadnych innych obcych bogów nie uznawali i wciąż
nie uznają, lecz do czasów wojny jerozolimskiej przeciwko władzy Rzymu masowo się nie
buntowali. Ich kapłani i królowie uznawali zwierzchność cesarską, w zamian mieli prawo
wyznawać swego boga, byle ich lud płacił podatki i zanadto nie szemrał. Wśród swoich
sprawowali rządy silną ręką, skrupulatnie pilnując porządku swych obyczajów i nakazów
religijnych i srogo karcąc tych, którzy z nich się wyłamywali.
Jeśli więc prawdą było, że wydali namiestnikowi cesarskiemu kogoś ze swoich na
śmierć, to chyba tylko dlatego, że ów człowiek – o ile nie był oczywistym bandytą – ośmielił
się podważać jakieś ważne zasady ich wiary i zwyczajów. Gdyby szło wyłącznie o politykę,
zapewne nie byłoby tyle zamieszania. Chyba że owa religijna nieposłuszność miałaby mieć
poważne skutki przeciw owej chwiejnej równowadze między Żydami a zwierzchnością
państwa. Być może nie sposób było okiełznać tego ruchu inaczej jak tylko przez stracenie jej
przywódcy. Byłby to jednak pierwszy chyba przypadek w dziejach imperium, kiedy to jakaś
religia stawałaby się wewnętrznym zagrożeniem dla jego trwałości. A to chyba miał właśnie
na myśli Trajan, mówiąc o chorobie, która potrafi złamać najsilniejszy nawet organizm.
Nigdy się nad takimi sprawami specjalnie nie zastanawiałem – bo i po co? Przez
niemal całe dorosłe życie wiernie służyłem cesarzowi, wypełniając swe żołnierskie obowiązki
i przestrzegając obywatelskich powinności najlepiej, jak umiałem. Chwalono mnie,
nagradzano, nawet oferowano wojskowe honory, wszelako zrezygnowałem z nich na rzecz
rodziny. Na wschodzie wciągnęły mnie na czas jakiś przygody na dalekich szlakach
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handlowych, niemniej i to mi się przejadło, zresztą musiałem też mieć na względzie
umacnianie swego własnego domu oraz troskę o wychowanie i przyszłość dzieci. Nie
zawracałem sobie głowy bogami, rad byłem, że – jeśli w ogóle są – zostawiają mnie w
spokoju. Spłacałem przepisane zwyczajem daniny, lecz w istocie liczyłem w życiu tylko na
siebie.
Do głowy mi nie przychodziło, że sprawy wiary mogą zakłócać ustalony porządek
rzeczy w całym cesarstwie. Owszem, w interesach należy brać pod uwagę odmienności i
osobliwości kupców różnych nacji, lecz nie ma w tym żadnej niezwykłości. Z jednymi się
handluje, innych unika, lub się z nimi – gdy trzeba – wojuje lub ich oszukuje. Tak było
zawsze, tak jest i dziś, tak zapewne będzie po wsze czasy. Złoto i towary krążą niezależnie od
polityki, a kto ma rozum ten wie, jak się w tym odnajdować na wielkich targowiskach świata.
Państwa, duże czy małe, upadają z braku siły, a nie przez modły, więc póki trwają,
winny tę siłę utrzymywać i mieć za nią czym płacić. A tym czymś jest w Rzymie złoto i
pieniądz z wolnego handlu, podatków i wojennych zdobyczy. Wszystko więc stoi na dobrze
opłacanej armii, która – choć wiele kosztuje – przecież gwarantuje sprawność i skuteczność
całej tej potężnej machiny imperium.
Każdy może w nim znaleźć dla siebie miejsce i zysk, byle nie stawał okoniem
przeciwko nakazom prawa i cesarskiej władzy. Oczywiście, ludzie są z natury niedoskonali,
samolubni, przewrotni, chciwi, zawistni i gotowi skakać sobie do oczu i gardeł za kilka
aureusów, lecz od dawien dawna jakoś się w sumie układają ku pożytkowi własnemu i ogółu.
Kto chciałby się porywać na ustalony ład, a już zwłaszcza w imię jakiejkolwiek religii,
musiałby być chyba szaleńcem lub całkowitym głupcem – co na jedno wychodzi.
Dlatego słowa Trajana tak mnie zadziwiły. Skoro ze wszech miar poważny człowiek
opowiada takie rzeczy, coś w tym musi być. Odezwała się przyrodzona mi ciekawość i
odruch starego zwiadowcy, nawykłego do wypatrywania ukrytych zagrożeń i pułapek.
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Podczas wojny wiadomo mniej więcej na czym to polega, podobnie w interesach czy życiu
publicznym. Ale jak i ich szukać w zwojach modlitewnych? Rozmaici prorocy kręcą się po
świecie i nauczają co im się zamarzy, lecz czyż samymi przemowami mogą cokolwiek w nim
odmieniać? Nawet najmądrzejsze słowa niewiele znaczą naprzeciw jednej kohorty żołnierzy,
która rozpędzi każdy, nawet największy tłum słuchaczy. Filozofowie od wieków rozprawiają
do woli o kondycji świata, ale ich sofizmaty interesują tylko nielicznych i najbardziej
wyrobionych w gadulstwie o nieśmiertelnej duszy.
Co innego trybuni, zdolni swymi mowami podburzyć tłum do jakiejś awantury. Ale
wtedy chodzi zwykle o coś konkretnego, o jakieś niezadowolenie, które ma swoją przyczynę i
nazwę. To daje się załatwiać polubownie albo – jeśli perswazje lub ugody nie dają efektu –
przy użyciu straży. Lecz czy modłami można tak rozkołysać państwo, żeby miało się
zachwiać w posadach? Zdało mi się to czystym nonsensem. Skąd więc u Trajana taki
niepokój? Czemu cesarze – od Nerona po dzisiejszego Domicjana – tak uporczywie i zajadle
walczą z tymi chrześcijanami? Może i jest ich wielu, lecz to wszystko bezsilna biedota – i
zapewne trochę znudzonych nobilów, żądnych wrażeń, jakie wzbudza tajemniczość nowości?
Neron wybił ich tysiącami w samym Rzymie, ale głównie dlatego, że chciał znaleźć
kogoś, na kogo mógłby zwalić winę za pożar miasta, który – jak się twierdzi – sam celowo
wywołał. Kaligula uważał się za nowego boga, którego panowanie miało – wedle jakiejś
przepowiedni – odmienić świat, więc nie godził się na żadną ewentualną konkurencję.
Tyberiusz może i nie był tak szalony jak oni, lecz przecież cała ich trójka, wespół z
Flawiuszami, rozprawiła się z Żydami w Judei bez litości. Teraz Domicjan przycisnął ich już
chyba tak, że ani pisną. Miałyby-ż więc jakieś ich niedobitki budzić aż taki niepokój
cesarskiego urzędu? A może rzeczywiście jest w tym kulcie coś tak niezwykłego, że mimo
groźby dania głowy za wyznawanie go wciąż przyciąga coraz to nowych zwolenników – i to
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również spośród zamożniejszych, dobrze się mających i nawet o wysokiej pozycji.? Tylko co
by to miało być? Przecież – jak pokazuje praktyka – nie zyski i dobre widoki na przyszłość?
Coś mi się tu nie zgadzało. Postanowiłem więc na własną rękę nieco pomyszkować i
sprawdzić – o ile to w ogóle będzie możliwe – co też za tym może się kryć. Skoro tu, w
Efezie jest jedno z ich gniazd, więc warto byłoby się na początek rozejrzeć za kimś, kogo
dałoby się pociągnąć za język. Trajan – jak sam stwierdził - przetrzebił ich, lecz przecież
wszystkich nie zlikwidował ani nie wygnał, więc wystarczy tylko dobrze poszukać, a jakiś
trop na pewno się znajdzie.
Tak oto znów zachciało mi się zabawić w zwiadowcę, tyle że tym razem zupełnie
prywatnie. Może to z nawyku, może dla urozmaicenia podróży? – sam nie wiem czemu. Tak
czy owak znów poczułem dobrze mi znane uczucie gotowości czujnego szperacza. Z takim
też nastawieniem ruszyłem do miasta. Gdybym tylko mógł był przewidzieć dokąd mnie ten
pomysł zaprowadzi, może bym go zaniechał. Lecz stało się – i sam już nie wiem czy dobrze,
czy źle.
xxxxx
- Już niedaleko – usłyszałem za plecami glos mego kapitana. – Do połowy drugiej
warty będziemy na miejscu.
- Po czym poznajesz? – spytałem,
- Minęliśmy Lipsi – wskazał majaczący na horyzoncie jakiś ląd, który zostawiliśmy.
niedawno za sobą. – To sąsiednia wyspa. Bogata – dodał. – Tylko że ludzie chciwi. Robią
piękne dywany, ale każą sobie za nie słono płacić.
- Z nimi też handlujesz?
- To nie takie proste. Jedzenia mają aż nadto, robią doskonałe wina. No i miód.
Najlepszy na całym wybrzeżu! – dodał z niekłamanym zachwytem. – Tyle że drogi. Znają
swoją cenę – pokręcił głową – to i nie łatwo z nimi się targuje.
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- No, ale przecież potrzebują wielu rzeczy, czy ja wiem, naczyń, narzędzi, broni,
czegoś do gospodarstwa.
- To prawda. Ale są strasznie wybredni. Przebierają, wybrzydzają. Nie z każdym chcą
handlować.
- A z tobą?
- Jakoś się z nimi układam. Znamy się od dawna. Jeszcze mój ojciec do nich towary
woził.
- Rodzinna tradycja?
- To się tu bardzo liczy. Nie wolno tego psuć. Jak zawiedziesz, to koniec z interesami.
- Jak wszędzie. Coś o tym wiem, bo moja rodzina też zajmuje się handlem – dodałem,
żeby podtrzymać rozmowę. Może coś z niego jeszcze wyciągnę?
- A to ciekawe! Aż z Rzymu?
- Nie mówiłem, że jestem z Rzymu.
- Mnie, panie, nie oszukasz. Wyglądasz na Latyna, byłeś żołnierzem, pewnie w
cesarskich legiach. To skąd miałbyś być?
- Bystry jesteś – zaśmiałem się.
- Muszę być. Inaczej bym przepadł.
- Czasem groźniej bywa na lądzie, niż na morzu - Żebyś wiedział, panie – zamachał rekami. – Na wodzie raczej nie zginę, chyba żeby
z woli bogów. Ale w kantorach trzeba patrzeć ludziom w oczy. I na ręce.
- I znać się na towarach.
- A jakże! Oszustów nie brakuje.
- Ludzi też wozisz?
- Też. Osobno nie, bo to sporo kosztuje. Ale przy okazji to i owszem.
- A na Patmos?
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- Ty znów swoje! – uniósł ręce we geście zniecierpliwienia. – Na Patmos też, ale
rzadko kiedy. Chociaż teraz nie brakuje chętnych do widzenia się z tym prorokiem, którego i
ty szukasz.
- A miejscowi? Nie pędzą ich?
- Czemu mieliby pędzić? Przyjeżdżają i wyjeżdżają. To, zdaje się, są spokojni ludzie.
- Słyszałem, że cesarz tępi tę nową sektę. Miejscowi mogą bać się gniewu władzy.
- A co władza może mieć do gromady biednych wyspiarzy? Tu nikt od niej nie
zagląda, bo i po co. Ukraść nie ma co, a i wysepka nieciekawa, ani groźna. Mają tu swoją
boginię i jej składają ofiary, a nie komu innemu.
- Mówisz o efeskiej Dianie?
- U nas zwą ją Afrodytą. Pamiętaj, że to grecka wyspa. Powiadają, że tu się narodziła.
- A u nas wierzą, że na Delos.
- Tu każda wyspa się do niej przyznaje- powiódł ręka dokoła po horyzont. – Ale jak
było naprawdę to wie tylko ona sama. No, i pewnie jej boska rodzinka. A ludzie, jak to ludzie.
Chcą mieć znaczenie, to się podpierają takimi opowieściami.
- A ty, w co wierzysz?
- W to, co i wszyscy – odparł z pewną nieufnością w głosie, jakby bał się, czy go aby
nie próbuję w czymś podejść. – Nie mam głowy, ani czasu na takie rozmyślania – wzruszył
ramionami. – Każdy sobie wierzy w co chce. Jego sprawa, byle innym nie wadził – skwitował
krótko.
- Co racja, to racja – odparłem ugodowo.
- Właśnie – rzucił, zbierając się do swoich. – No, szykuj się, panie, niebawem
będziemy na miejscu – rzucił na odchodnym, wskazując ręką na morze, jakby już dostrzegał
majaczący przed nami ląd. Niczego tam nie dojrzałem, ale wierzyłem, że wie, co mówi.
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Niewiele z niego wyciągnąłem, ale też i niewiele się spodziewałem. Potwierdził tylko
to, co mi już mówiono w Efezie – że niedobitki wyznawców nowej wiary wciąż odwiedzają
swego przywódcę, nawet się z tym niespecjalnie kryjąc. A skoro tak, to znaczy, że wciąż
kieruje on tą sektą, tyle że z oddalenia. Zatem nie do końca miał rację Trajan utrzymując, że
udało się zdusić chrześcijan bez reszty i że ci nieliczni, którzy zostali, kryją się ze strachu
przed władzą. Zresztą mogłem się o tym przekonać jeszcze przed wyjazdem, gdym w końcu
znalazł człowieka, który wiele mi o nich opowiedział i wiele objaśnił.
Pamiętając, że namiestnik wspomniał o jakiejś ich szkole, poszedłem tym tropem i po
dwóch dniach poszukiwań i ostrożnego rozpytywania znalazłem dom, w którym się mieściła.
Ku mojemu zdumienie nie była to szkoła żydowska, lecz zwykła, acz spora szkółka dla
uboższej młodzieży z miasta, prowadzona przez pewnego starszego już wiekiem Greka rodem
z Syrii, imieniem Tyranos. Mieściła się nieco na uboczu wielkiej ulicy handlowej z
ogromnymi magazynami i licznymi sklepami, wiodącej do portu. Żyli tu i pracowali ludzie
ani nazbyt bogaci, ani widocznie ubodzy z wielu różnych ludów osiadłych w Efezie. Stał tam
nieco z boku duży żydowski dom modlitwy, tu i ówdzie widziało się posągi wielu różnych
bóstw, głównie greckich, ale także egipskich czy perskich. Tyranos użyczał chrześcijanom
głównej sali swej szkoły i małego ogrodu, gdzie nie tyle odprawiali modły, ile nauczali swej
wiary każdego, kto chciał ich słuchać. Jak się potem dowiedziałem, owych nauczających
przychodziło tam kilku i ciągle się ze sobą sprzeczali.
Posunięty już w latach Grek, gdy spostrzegły mój sztylet za pasem, mocno się
wystraszył, jako że wziął mnie za kogoś nasłanego i z początku nie chciał w ogóle ze mną
rozmawiać. Gdy jednak oznajmiłem, że jestem człowiekiem prywatnym, że byłem tylko
strażnikiem kupców z Antiochii, a teraz wracam do Rzymu, jakby nieco się uspokoił.
Niemniej wciąż pozostawał nieufny, mimo że próbowałem go przekonać, że nie mam
żadnych złych zamiarów i chcę jedynie zaspokoić ciekawość co do chrześcijan.
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Spotkałem się z nim dwukrotnie. Z rozmów tych złożyłem sobie nie tylko obraz losów
efeskich wyznawców nowej wiary, ale i pełniejszą ich historię od czasu, gdy kilkadziesiąt lat
temu pojawił się w Judei ów prorok, zwany Jezusem, od którego wszystko się chyba zaczęło.
Była to opowieść tak niezwykła, że zrazu uznałem, iż ludzie ci wymyśli jakiś nowy mit,
aniżeli miałoby to prawda.
Z początku wszystko wydawało się niby jasne i niespecjalnie nowe w swej wymowie.
Znalazł się miedzy Żydami człowiek, głoszący religijne nauki, które ichni kapłani zwalczali,
mając je za niezgodne w wielu sprawach z ich nauczaniem. To się zdarza, więc nie było w
tym jeszcze nic dziwnego. Kłopot polega na tym, że oni wierzą w jednego tylko boga, więc
co i raz pojawia się ktoś, kto twierdzi, że lepiej wie, co ów bóg nakazuje. Tam nie ma
żadnego wyboru, więc zawsze idzie o całość stawki, a nie o różnorodność bóstw, które dzielą
miedzy sobą losy świata i niebios – zarówno w tym, co dobre, jak i złe.
Podczas wojny w Jerozolimie zetknąłem się z różnymi grupami religijnych Żydów,
którzy w tej materii nie tylko nie mogli się pogodzić, ale zwalczali się na zabój, gdyż każda z
nich chciała mieć tego ich boga niejako na wyłączność. Może to i śmieszne, ale jeśli
zastanowić się, ile za tym kryje się przywilejów, władzy nad wierzącymi, danin i podatków
świątynnych, to rzecz wcale nie jest bagatelna. Kto u nich bierze górę w tych ich
odwiecznych sporach, ten panuje na całym żydowskim ludem. Dlatego każdy nowy kandydat
na proroka, który chciałby burzyć jaki taki porządek, jaki miedzy sobą ustalili – mimo różnic,
jakie ich dzielą – jest dla nich oczywistym zagrożeniem. Tu nie ma żadnej wielkiej boskiej
mistyki, tylko zwykła polityka. To rozumiałem doskonale, więc w tym wątku słuchałem
opowieści Tyranosa bez specjalnej ekscytacji.
Ponieważ ów Jezus zyskiwał coraz większy posłuch wśród ludu, więc kapłani znaleźli
sposób, by się go pozbyć. Pojmali go i sami i skazali miedzy sobą na śmierć za rzekome
bluźnierstwa i niedopuszczalne odszczepieństwo w wierze. Z mocy prawa wyrok musiał
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jednak zatwierdzić i wykonać cesarski prokurator,. Ponoć zrazu się wzbraniał, uważając
słusznie, że nie jest jego sprawą mieszanie się do religijnych waśni. Gdy jednak kapłani
przedstawili rzecz całą jako zagrożenie buntem przeciwko rzymskiej władzy nad Judeą, nie
miał wyboru. Proroka powieszono na krzyżu, a ta haniebna śmierć miała być ostrzeżeniem dla
wszystkich, którzy chcieliby głosić dalej jego nauki.
Do tego momentu wszystko było dla mnie jasne i oczywiste. Polityka to bezwzględna
walka o władzę, a kto w niej przegrywa, zwykle daje głowę – i nieważne czy idzie panowanie
w państwie, czy w świątyni. Wie to u nas niemal każde dziecko. Mogłoby się więc wydawać,
że wraz ze śmiercią owego Jezusa rzecz cała ucichnie, gdyż tak to już jest, że upadek
przywódcy czy przewodnika ludzkiej gromady powoduje, iż idzie ona w rozsypkę. Zapał do
jego zamiarów i nauk gaśnie, zwłaszcza jeśli uznane zostaną za buntownicze, a okrutna kara
jaka go spotyka z rąk jego zwycięzców wystarczająco odstrasza swym nad wyraz
wymownym przykładem. Rzadko kiedy pojawia się ktoś, kto potrafi przejąć po nim – niby w
sztafecie – pałeczkę i równie skutecznie pociągać za sobą duże ilości zwolenników swych
idei. Te bowiem nie zawsze bywają zrozumiałe więc zwykle łączy się z osobą je głoszącą, a
nie ich treścią i sensem. W tym właśnie kryje się tajemnica wielkich wodzów, porywających
tłumy lub żołnierzy do bitwy, niezależnie od tego, co sobą w istocie uosabiają, czy o co
naprawdę walczą.
Drugą z tych rozmów prowadziliśmy bardziej już swobodnie, gdyż Tyranos,
nabrawszy przekonania, że chyba w niczym mu nie zagrażam, rozgadał się na dobre.
Zasiedliśmy w małym ogrodzie na tyłach domu, na ławach przy jednym z prostych stołów,
przy których zapewne siadywali jego uczniowie podczas nauki. Z początku wyjaśnił mi – na
moją szczególną prośbę – jedną osobliwość, dotycząca jego szkoły. Zastanawiało mnie
bowiem, jak to się dzieje, że przychodzili do niego na owe osobne spotkania chrześcijan
pospołu i Żydzi, i ludzie innych nacji. Wszak powszechnie wiadomo, że ci pierwsi bez
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szczególnego powodu nie zadają się z obcymi, chyba ze w interesach, dostawach czy
drobnych posługach, lub na wyraźny rozkaz władzy. Do swych domostw nikogo spoza
swoich nie wpuszczają, do ich domów modlitwy innowiercom wchodzić jest zabronione,
mają swoje osobne szkoły i swoich nauczycieli.
Czemu więc przychodzili do tego Greka, który przecież uczył dzieci z całego miasta
niezależnie od tego, kim były – byle płaciły za nauki? Nawet żydowskie – jeśli taka była wola
ich rodziców? Czemu żydowscy nauczyciele nowej wiary nie szukali miejsc bardziej
przystających do ich zwyczajów i nakazów? Czy tylko dlatego, że byli odszczepieńcami
wśród swoich? Lecz wtedy skąd braliby się ci Żydzi, którzy ich także słuchali? Oni może i
kłócą się miedzy sobą – lecz przecież tylko wśród swoich, obcych nie dopuszczając do
swoich spraw. Jak to w jednej plemiennej rodzinie. Znów coś mi się tu nie zgadzało.
- U chrześcijan nie ma podziału na swoich i nie swoich – odparł, gdym go o to spytał.
– Były w tej sprawie wielkie spory, ale od czasu gdy ich starsi postanowili przyjmować
każdego, kto gotów jest nawrócić na nową wiarę, nie mają już znaczenia. Tak zresztą nauczał
Jezus.
- Przecież, jak słyszałem, sam był Żydem?
- Był Synem Bożym – rzekł z pewną emfazą w głosie. – A Bóg jest jeden dla
wszystkich. Kto przyjmuje jego nauki i jego przykazania, wchodzi do społeczności
obdarzonych jego łaską i opieką.
- Mówisz tak, jakbyś sam był chrześcijaninem – zdziwiła mnie pewność, z jaką to
powiedział.
- Sprzyjam ich nauce. Ale nie mają mnie za swojego, bo nie przyjąłem ich ducha
bożego.
- Czyli, co? – nie rozumiałem, co to miałoby znaczyć
- Nie złożyłem wyznania wiary, więc nie zostałem przez nich poświęcony.
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- Przekonanie, rozwaga czy strach?
- Źle pojmowana rozwaga potrafi czynić ludzi tchórzami, panie. A ja tchórzem nie
jestem.
- Zatem brak ci wiary?
- Są w tej nauce rzeczy piękne, ale są i takie, których nie pojmuję, z którymi trudno mi
się zgodzić – wyznał szczerze, kręcąc przy tym głową jakby z zastanowieniem. – A
oszukiwać nie chcę, ani ludzi, ani Boga – dodał stanowczo.
- Jak na filozofa, to uczciwy z ciebie człowiek – przytaknąłem mu z aprobatą, żeby go
zachęcić do dalszej rozmowy.
- Jestem tylko skromnym nauczycielem – uniósł ręce na znak sprzeciwu. – Nikogo
nie udaję. Dość mi, że staram się być przyzwoitym. Może dlatego ludzie mi ufają.
- I wciąż tu przychodzą?
- Owszem, przychodzą, odwiedzają.– rzekł ostrożnie, najwyraźniej wciąż mi
niedowierzając. – Ale to już nie to samo, co kiedyś.
- Czemu? – udałem, że nie wiem w czym rzecz.
- Chrześcijan wypędzono z rozkazu cesarza. Wielu pomordowano, bo nie chcieli
oddać mu boskiej czci, ani pokłonić się rzymskim bogom. Zostały niedobitki, nie ma już ich
nauczycieli, ani starszych. A sami się boją.
- Czyli kogo? Co to znaczy – starszych?
- Naznaczonych do opieki nad wiernymi. Głoszenia wiary.
- To nie byli ci sami?
- Pierwsi byli apostołowie. Czyli ci wybrani przez samego Jezusa. Mieli swych
uczniów i pomocników, którzy też głosili nauki.
- Ilu ich było?.
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- Najpierwszy był Paweł z Tarsu. Apostoł. Z dwoma towarzyszami, którzy nie
odstępowali go na krok. Jeden młodzik, drugi już w latach, lekarz z Antiochii. Obydwaj
Grecy.
- Ciekawe. Więc nie Żydzi? A inni?
- Był i drugi, młodszy, też uczeń Jezusa. Paweł co i raz wędrował ze swoimi w świat,
ale przysyłał listy, swoje posłania i pouczenia. Ale w końcu aż przepadł na dobre.
- Jak to – przepadł?
- Podobno był aż w Rzymie, gdzie go skazali na śmierć.
- A jego towarzysze?
- Młody wrócił, a o starszym nic nie wiem – nadal ostrożnie ważył słowa, nie chcąc
powiedzieć nic ponad to, co powszechnie chyba było wiadome.
- A ten drugi? Czyli, apostoł?
- Jan.
- Tak się zwał? Dziwne imię.
- Tak samo dobre, jak każde inne – odparł jakby nieco poirytowany
- Bez urazy, mój dobry Greku. Nie zamierzam nikogo obrażać – rzekłem, ugodowo,
żeby się nie spłoszył.
. – Cóż, niech ci będzie. – jakby się udobruchał. – Jan był od samego początku, został
na dobre, opiekował się pewną kobietą, podobno matka samego Jezusa – ciągnął dalej
opowieść. – Ale zmarła, biedaczka.
- A on sam?
- Zarządzał chrześcijanami nie tylko tu, w Efezie, ale i w innych miastach. Razem z
tym, który wrócił po śmierci Pawła.
- Jeszcze żyje? Ten Jan? - zataiłem że mógłbym coś o nim wiedzieć.
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- Zestarzał się, ale żyje – odparł krótko. – To krzepki człowiek. Silny, stanowczy, miał
wielki posłuch – dodał z wyraźną atencją w głosie.
- I co się z nim dzieje?
- Dwa lata temu zabrali go, sądzili, ale puścili.
- Czemu?
- Różnie mówią – tylko wzruszył ramionami.
- Co, na przykład?
- Że sam cesarz się go wystraszył, bo czynił cuda. Bał się, że rzuci jakiś urok.
- To jakieś brednie! Cesarz miałby się bać prostego chrześcijańskiego nauczyciela?
Żyda? Chyba nie wierzysz w takie bajki?
- Sam już nie wiem, panie. Ale widziałem, że uzdrawiał. I Paweł też.
- Sam powiedziałeś, że z tamtym był lekarz, to pewnie leczył. Jeśli udanie, to ludzie
dorobili do tego jakieś legendy.
- Może tak, może nie. Nie będę się spierał. – Naraz zmienił ton. – Ale ty, panie, nie
musisz się zaraz tak irytować – rzekł z wymówką w głosie. – Jeśli nie chcesz słuchać, to
ruszaj swoją drogą, Rzymianinie – dodał już niemal niegrzecznie.
- Wybacz, nie chciałem cię urazić – zezłościł mnie, ale zmitygowałem się, chcąc
jeszcze czegoś się dowiedzieć. – Tylko w głowie mi się nie mieści to, co opowiadasz. O
cesarzu, o cudach.
- Rozumiem. Twoje prawo wątpić w moje słowa. Ale moja uczciwość każe mi mówić
to, co wiem jako prawdę, o ile kto chce słuchać – rzekł sentencjonalnie.
- I gdzie teraz jest? Ten, którego Domicjan kazał puścić?
- Na Patmos. To wyspa, tu niedaleko. Namiestnik go pilnuje, bo taki dostał rozkaz.
- I powiadasz, że był uczniem samego Jezusa?
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- Jest już chyba ostatni. To przecież dawne dzieje. Powiadają, że było jeszcze kilku
innych, tyle że nie tak ważnych jak tamci dwaj starsi. Ale kto ich tam wie? Niejeden za
takiego się tu podawał.
- To nie znali się między sobą?
- Jezus chodził po całej Judei, po Samarii, po wielu miejscach. Dużo ludzi go słuchało
w tamtych stronach. To mogli o sobie nie wiedzieć. A kogo wyznaczał do nauczania, to
wiedział tylko on sam.
- Czyli po jego śmierci wielu mogło się wystawiać na jego uczniów.
- Tak było. Ale u nas apostołowie baczyli, by unikać fałszywych samozwańców i ich
opowieści. Ale wciąż pojawiali się jacyś nowi. Sporo było z tym awantur.
- O co? O nauki, czy o samego Jezusa?
- O jedno, i o drugie.
- A dokładnie/
- O to, czy był bogiem, czy tylko prorokiem, człowiekiem.
- Jak mógł być bogiem, skoro go powiesili – i to skutecznie?
- Apostołowie twierdzili inaczej.
- To znaczy – co?
- Że owszem, umarł, i że go pochowano, ale że powstał z martwych.
- Z ludźmi tak nie bywa.
- No właśnie. Ale oni go ponoć widzieli już po jego śmierci. Rozmawiali z nim, a on
ich dalej nauczał.
- Czyli musiało tam być jakieś oszustwo. Inaczej być nie może.
- Nie wiem, panie, to dla mnie zbyt niejasne. Sam nie umiem tego poskładać z sensem.
Z jednej strony, Jezus czynił cuda, więc musiał mieć boską moc.
- Jeśli tak, to czemu zginął?. Bogowie nie mają w zwyczaju umierać z ludzkiego sądu.
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- Widzisz, panie, tego chyba nie sposób pojąć na zwykły rozum.
- A co ty o tym sądzisz? W końcu znałeś apostołów, więc może rozeznałeś się o co tu
chodzi?
- Mówię to, com słyszał. Tyle że ja, panie, całe życie uczę starej, dobrej logiki, i nic
mi się tu z nią nie zgadza.
- Czyli – albo bóg, albo człowiek, może jakiś wędrowny magik.
- Nie wiem, czy magik, ale na pewno ktoś niezwykły. Wszelako masz rację panie, że
bogowie nie dają się ludziom zabijać. A skoro nim był, więc czemu zginął?
- A skoro był człowiekiem, to jak wstał z martwych. To chciałeś powiedzieć?
- Właśnie. Tertio non datur. Byłoby to sprzeczne z logiką. I z samym życiem, z
wszystkim, co wiemy o ludziach i bogach. Chyba, że czegoś nie wiemy, ale nie mam pojęcia,
co by to mogło być.
- Jest albo życie, albo śmierć. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii.
- Platon uczył o nieśmiertelnej duszy – rzucił mentorskim tonem. – Chrześcijanie też
w to wierzą.
- Ale nie uczył chyba o nieśmiertelnych ludziach?!
- Nie oczekuj, panie, że ci cokolwiek więcej wyjaśnię. To także ponad mój grecki
rozum i moje zwykłe, ludzkie wyobrażenie.
- Dobrze, dajmy temu na razie pokój. Ale powiedziałeś też, że było spory o samą
naukę Jezusa. O co szło?
- O kilka spraw. Najpierw o to, czy nowa wiara ma być tylko dla Żydów, czy i dla
innych ludów. Potem o różne nakazy i cnoty. I o miłość wobec nieprzyjaciół.
- To znów jakiś nonsens!
- Cóż, trudno rozmawiać o tym z żołnierzem – wzruszył ramionami. – To oczywiste.
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- Daruj sobie ironię. Zbyt dużo w życiu widziałem i przeszedłem, żeby jeszcze
wierzyć w miłość do wrogów. Można, co najwyżej, szanować tych, którzy okazują męstwo w
walce. I basta.
- Niech i tak będzie. Rozumiem twój sąd. Ale myślę, że okazywanie dobra innym to
wielka zaleta.
- Mówisz to jako chrześcijanin?
- Powiedziałem ci, że nie jestem. Lecz niektóre ich zasady bardzo mi się podobają.
Mają w sobie wiele z naszej, greckiej tradycji.
- Dlatego tak łatwo trafiają wam, Grekom, do przekonania? Ale przecież to jednak
żydowskie nauki? Chyba tylko dla nich.
- Z początku Żydzi mocno się o to spierali, ale apostołowie postanowili, że skoro dla
Jezusa nie było różnicy miedzy ludźmi, więc udzielać Jego ducha można każdemu, kto
przyjmie Jego naukę.
- To mądre i praktyczne. Im więcej zwolenników, tym większa siła.
- Chyba nie o siłę chodzi, tylko o powszechność nowej wiary.
- Na jedno wychodzi.
- Ale co innego znaczy.
- Czyli – co?
- Powiedziałbym, że o wspólnotę ludzi dobrej woli. Tak to rozumiem.
- To tylko słowa, dobry Greku – roześmiałem się. – Natury nie odmienisz słowami,
modłami czy nawet nakazami. Zawsze ciągnie człowieka w swoją stronę. Tylko prawo
utrzymuje go w ryzach. Strach przed karą. A i to jest zawodne.
- Uważasz, że moralność zasadza się na strachu?
- Nie jestem filozofem, tylko człowiekiem praktycznym i swoje wiem. Nie mam zbyt
wielu złudzeń.
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- Nawet wasz Seneka wynosił moralność ponad wszystko.
- Tyle, że z tego, co powszechnie wiadomo, sam w życiu jej nie stosował. Wymądrzał
się, ale kradł ile się da. Schlebiał Neronowi, choć ten był wielkim łajdakiem. Z tego krętactwa
w końcu marnie skończył.
- Co prawda, to prawda.
- Sam więc widzisz, że same słowa niewiele znaczą. Kto zechce być przyzwoity, to
nim będzie sam z siebie, bez książek czy modłów. Znałem kilku takich, nawet ich
podziwiałem. Ale nie zazdrościłem im losu.
- Czemu, jeśli wolno spytać?
- Łatwo dawali się wykorzystywać. Może i byli zacni, lecz przegrywali w życiowych
grach. Majątek, pozycję, nawet głowy.
- Cóż, panie, mam ci rzec? Przez całe życie starałem się być uczciwy, ale wcale nie
czuję się przegrany. Mam niewiele, ale nie narzekam. Ludzie mnie raczej lubią, niektórzy
szanują. To też ma swoja wartość.
- Zatem ci gratuluję dobrego samopoczucia – odparłem szczerze acz nie bez lekkiej
ironii. – I dziękuję za rozmowę – widząc, że więcej już chyba z niego nie wydobędę,
podniosłem się z ławy od stołu, przy którym siedzieliśmy.
- Niewiele ci chyba pomogłem, panie – rzekł mój gospodarz, odprowadzając mnie do
wyjścia. – Może gdyby tu był któryś ze starszych, dowiedziałbyś się czegoś więcej.
- Sam mówiłeś, że się rozproszyli.
- Został jeszcze jeden, ale teraz tu nie zagląda. A stary apostoł wywieziony na Patmos.
- Pilnują go?
- I tak, i nie. Nie wolno mu wracać, ale co odważniejsi z niedobitków cichcem go
odwiedzają.
- Gotowi są ryzykować?
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- Strażnicy przymykają oko, więc nie jest tak groźnie. Ale wiedzą co, kto i jak, i w
każdej chwili można nabawić się kłopotów – rzekł na odchodnym, wszelako przyglądając mi
się z uwagą, jakby przeczuwając, że moja ciekawość popchnie mnie do dalszych poszukiwań.
Rozstaliśmy się w zgodzie, ja zaś ruszyłem w dalszą drogę ku miastu, tyle że teraz z niejakim
zamętem w głowie.
Najbardziej nie dawały mi spokoju słowa Tyranosa o powstaniu owego Jezusa z
martwych. Wszystko inne dawałoby się tłumaczyć na zdrowy rozum, nawet owe cuda, które
rzekomo czynił. Widywałem nieraz sztuczki kapłanów przy ołtarzach, a w Egipcie, gdziem
krótko stacjonował razem z wojskiem Wespazjana, opowiadali mi miejscowi o dawnej,
tajemnej wiedzy świątynnej, która jako żywo nadawała się do robienia rzeczy zgoła
nadzwyczajnych, które tylko ich bogom można by przypisywać. Choć było to zagadką, to
przecież jakieś ich wyjaśnienie musiało się kryć w kapłańskich księgach, tyle że dostępnych
tylko wybranym.
Rozmaite cudowności, gdy im się nieco bliżej przyjrzeć z właściwej strony, okazują
się być tylko zmyślnym posługiwaniem się skrycie strzeżoną wiedzą i wyćwiczonymi
umiejętnościami. Jeśli już istnieje jakaś boska moc, to zapewne bierze się z nieznanych nam
tajemnic żywiołów, skrywanych przed ludźmi, by nie posługiwali się nimi dla niecnych
celów. Okazja czyni złodzieja – tak mawiają. Możliwości kuszą, nawet gdy wiadomo, że ich
wykorzystanie może być występne. Co to by się działo, gdyby Ikarowi udało się poznać
tajemnice latania? Zechciało mu się być równym bogom, a skończył jak marny trup. Jako
żołnierz wyobraziłem sobie latające wojsko, siejące spustoszenie wszędzie, gdzie się pojawi. I
co by to było, gdyby dostał do reki taką broń jakiś szaleniec?
Prometeusz wykradł bogom tajemnicę ognia i został srodze ukarany. Czy słusznie?
Nie wiem. Ogień to wielkie dobrodziejstwo, ale może też być wielce niebezpieczny i
niszczący. Lecz bez niego nie byłoby przecież naszego życia. Ponoć dawni uczeni potrafili
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ściągać go aż ze słońca, a pewni feniccy mistrzowie szkła również wiedzą jak to czynić; tyle
że zachowują tę wiedzę dla siebie Czyż ta umiejętność nie może zdawać się zwykłemu
człowiekowi cudem? Oczywiście, że tak. Co prawda, za duże pieniądze da się ponoć kupić
takie szkiełko, ale tylko bardzo malutkie, które zda się jedynie na prywatny użytek. Sekret
jego sporządzania pozostaje sekretem, co może i lepiej, jako że takie niezwykłe igranie z
ogniem to wielkie ryzyko. Może dlatego ci mistrzowie nie każdemu chcą je sprzedawać.
Wyobraziłem sobie latające wojsko miotające ogień – i aż mną zatrzęsło ze zgrozy! A
co, gdyby to było możliwe? Takie armie mogłyby spopielić nie tylko pół świata ale i same
siebie. Podpalać w wojnie wielkie miasta byłoby łatwo, ale żywioł, raz puszczony w ruch,
okiełznać by się chyba nie dał, zwracając się również przeciw tym, którzy się nim posłużyli.
Zatem wszystko zależałoby od człowieka, który po taką moc by sięgał. Dziwnie czegoś
przypomniały mi się w tym momencie słowa Tyranosa o moralności, ale nie za bardzo
wiedziałem, jak by je związać z tym, co mi teraz chodziło po głowie.
Ponieważ ledwie minęło południe, a czasu miałem do woli, postanowiłem pójść do
miejsca, którem jeszcze zawczasu obiecał sobie odwiedzić w drodze przez Efez. Świątynia
Artemidy – miejsce święte od wieków, ponoć niezwykłe, jak mi powiadali ci, którzy je
widzieli. By tam dojść, musiałem przemierzyć niemal pół miasta – od dolnej agory, najpierw
obok teatru, potem w stronę stadionu aż do bramy miejskiej, skąd droga za murami wiodła ku
niedalekim wzgórzom nad rzeką. Wedle greckiej miary było tego nieco ponad dwadzieścia
stadiów, czyli po naszemu około trzech mil, więc zajęło mi to trochę czasu. Ale nie był to
czas stracony – i, jak się okazało, z kilku powodów.
Prosta droga, wiodąca na wzgórze, zdobiona kolumnami, była nimi oddzielona od
reszty okolicy, gęsto zabudowanej domami raczej skromnymi, choć tu i ówdzie dało się
zauważyć spoza drzew wille bardziej okazałe. Jak wszędzie, gdzie bywałem, wokół murów
dużych miast roiło się ludzkie mrowie, zapobiegliwie uwijające się w krzątaninie pracy,
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handlu i zwykłej codzienności. Sprzyjało temu sąsiedztwo rzeki, zwłaszcza że tutejszy,
starszy jeszcze port był jakby naturalnym przedłużeniem portu nadmorskiego. Po prawej
stronie dostrzegłem wielki akwedukt, doprowadzający wodę do miasta, dokoła wznosiły się
zalesione pagórki z licznymi zabudowaniami i drogami – słowem obraz zwyczajny, gdyby nie
wyłaniający się przede mną cel mojej wyprawy.
Świątynia widoczna była już z oddali, a prawdziwie imponująca niezwykłość tej
budowli wraz z przyległościami rzeczywiście robiła niesamowite wrażenie wielkości, potęgi i
dostojeństwa. Ogrom całości i bogactwo jej zewnętrznej oprawy – posągowej, marmurowej,
kwietnej, wodnej – budzą podziw, pomieszany z doznawaniem onieśmielenia wobec boskiej
mocy, zaklętej w formie harmonijnego piękna. Dla Greków to bogini ze wszech miar
wspaniała, która bywa jednak – gdy ja kto rozgniewa – okrutna. My czcimy ją jako Dianę,
dzielącą swą awentyńską siedzibę z Minerwą – dwiema pospołu dobrymi opiekunkami ludzi,
co prawda kapryśnymi, lecz bez skłonności do okrucieństwa.
Z kolumnowej drogi wchodzi się na wielki, przestronny dziedziniec, pośrodku którego
stoi gigantyczny gmach świątynny, okolony trzyrzędową kolumnadą i wiodącymi ku wnętrzu
kamiennymi schodami. Jest okazała fontanna, są kwietniki, z boku stoi posąg Ateny. Gdym
tam wszedł z zewnętrznej alei, dojrzałem sporo kręcących się dokoła ludzi, a między nimi
młodych kapłanów, pilnujących porządku i zachowywania nastroju spokoju i powagi. Trwało
to dłuższą chwilę, lecz wreszcie po przedstawieniu się i dopełnieniu stosownego rytuału
powitalnego zyskałem – tytułem wielkiego wyróżnienia – pozwolenie na wejście pod
wielkim, zdobionym rzeźbami tympanonem do środka, pod czujnym spojrzeniem kamiennych
byków, strzegących boginię z dachu świątyni.
W świetle licznych naściennych pochodni, wnętrze z cedru i hebanu mieniło się
srebrem i złotem, i budziło prawdziwy zachwyt zarówno bogactwem jak i ozdobnością ścian i
sufitu. Zatrzymałem się za progiem i najpierw rozejrzałem dokoła, by zapamiętać jak
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najwięcej szczegółów tego zaiste niezwykłego miejsca. Człowiek, który tam wchodzi, z
miejsca czuje mały, mizerny, niczym pyłek wobec kolosa. Po dłuższej chwili powoli
zbliżyłem do cokołu – i tak w końcu stanąłem przez obliczem boskiej Artemidy. Posąg był w
istocie niezwykle okazały, znacznie przewyższający wzrostem zwykłego człowieka, lecz
zdawał się jeszcze wyższy przez swoje ustawienie na dużej, marmurowej podstawie.
Podniosłem wzrok i zacząłem się wpatrywać w to, co teraz miałem przed oczami w całej
okazałości.
Ku swemu zdumieniu, nie poczułem specjalnego uniesienia czy zachwytu, choć w
rzeczy samej bogini przykuwała wzrok, a jej cala postać górowała nade mną swym zimnym
majestatem. My w Rzymie mamy Dianę za wielką łowczynię – kobietę młodą, gibką, dobrą i
piękną, a nasze jej wizerunki i posągi przedstawiają ją – na wzór dawnych greckich artystów
– jakby zatrzymaną w ruchu pełnym wdzięku, bez powagi i narzucającego się dostojeństwa.
Tutejsza bogini owszem, budzi podziw, lecz zniewalała do czci i pokory podszytej raczej
lękiem, niż gorącym oddaniem. Mimo mego sceptycyzmu wobec bogów, Diana jest mi na
swój sposób po ludzku bliska, natomiast ta świątynna, grecka Artemis zdaje się być
zdecydowanie obca przez wyniosły chłód swej boskiej doskonałości, narzucającej się
tajemniczością i dziwną niezwykłością postaci. Diana to bóstwo opiekuńcze, do którego
gotów byłbym bez obaw zwrócić się – niezależnie od skutku – po zrozumienie i pomoc,
natomiast wobec tej tu bogini wolałbym tego raczej nie robić w największej nawet potrzebie.
Czy, stojąc przed jej posągiem, czułem rozczarowanie? Sam nie wiem. Podziw
mieszał się z chłodną obojętnością wyćwiczonego obserwatora, szacunek dla tradycji – ze
zdumieniem dla dziwnej formy, w jakiej ją tu uwieczniono. Nie ze wszystkim pojmowałem
znaczenie i sens zarówno samego kształtu posągu, jak i zdobiących go ornamentów, a to bez
wątpienia jeszcze bardziej pogłębiało ową obcość, jaka dla mnie z niego biła. Nie usiłowałem
nawet w duchu zwracać się do niej z jakimiś myślami, prośbami czy intencjami – po prostu
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stałem nieruchomo, niczego w gruncie rzeczy nie oczekując. Po dłuższej chwili skłoniłem się
głęboko i wycofałem tyłem ku wyjściu. We wskazanym miejscu złożyłem należny ofiarny
datek i wróciłem na dziedziniec. Spotkanie z boginią, choć ciekawe, nie poruszyło w mej
duszy i mym umyśle żadnych specjalnie podniosłych uczuć, rad byłem jednak, żem na własne
oczy zobaczył jeden z cudów naszego świata.
Obchodząc jeszcze przy okazji rozmaite ozdobności bogatego wystroju otoczenia
świątyni zauważyłem w pewnej chwili, jak przy posągu Ateny gromadzą się ludzie i powstaje
jakieś zamieszanie – słychać było podniesione głosy, nawet pokrzykiwania. Kątem oka
spostrzegłem też trzech młodych kapłanów zmierzających z boku szybkim krokiem w tamtą
stronę – zapewne dla przywrócenia spokoju. I rzeczywiście, wmieszali się w mały tłumek, a
po chwili wyprowadzili stamtąd – stanowczo i zdecydowanie – jakiegoś człowieka, który coś
głośno perorował. Zeszli z nim ze schodów, prowadzących do głównej alei i tam przekazali
innym dwóm mężczyznom o wyglądzie niezłych osiłków. Ci z kolei ujęli owego krzykacza
pod ręce i ruszyli z nim w stronę miasta. Ludzie na dziedzińcu przyglądali się temu
najwyraźniej z aprobatą dla kapłańskich poczynań, okazując ją okrzykami i wymownymi
gestami. Wszystko to trwało krótko, a uspokojenie sytuacji dokonało się nad wyraz sprawnie.
Ciekaw o co poszło, podszedłem do jednego ze sług kapłańskich, by spytać co też
zakłóciło powagę świętego miejsca, że trzeba było podjąć aż taką akcję porządkową. Czym
zawinił ów człowiek, że go stamtąd przepędzono tak gwałtownie, wręcz widowiskowo? Gdy
zadałem mu o to pytanie, spojrzał na mnie uważnie, jakby sprawdzając z kim ma do
czynienia, ale widać przypomniał sobie, żem przed chwilą wyszedł ze świątyni, gdzie byłem
za specjalną zgodą jego przełożonych.
- Wiem, panie, żeś przyjezdny, więc masz prawo nie rozumieć tego, co tu zaszło –
rzekł z nutką wyniosłości w głosie.
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- Dlatego pytam – odparłem równie chłodno. – Nie zauważyłem, by tamten człowiek
czymś jawnie naruszył powagę tego świętego miejsca?
- To chrześcijanin – oświadczył z niesmakiem tak, jakby samo to określenie
wystarczyć miało za odpowiedź. – Zajadły wróg nie tylko naszych bogów ale i cesarza –
dodał, widząc, że najwyraźniej nie pojmuję znaczenia tej nazwy.
- Skoro jest, jak mówisz, to po co tu przyszedł? I po czym dal się poznać?
- Urągał bogini, nakłaniał innych do zaniechania oddawania jej czci i obalenia posągu
– oznajmił, dając gestami wyraz swemu zgorszeniu.
-Trochę to dla mnie niepojęte. Słyszałem, że chrześcijanie są ścigani z mocy prawa,
więc raczej powinni unikać miejsc publicznych.
- Za nic mają prawa i obyczaje – odparł, powtarzając niemal dosłownie to, co
wcześniej mówił Trajan. – Gotowi są nawet na śmierć, byle głosić swoje obmierzłe nauki.
- Czy ów pojmany stanie przed sądem?
- Doprowadzą go do więzienia, a tam to już sprawa namiestnika. Albo go stracą, albo
przepędzą z miasta.
- Surowa kara.
- Ale zasłużona! – rzucił ze złym błyskiem w oku. – Wespazjan i Tytus byli dla nich
zbyt pobłażliwi, więc się rozzuchwalili. Na szczęście nastał cesarz, który postanowił się z
nimi rozprawić jak należy – dodał z zadowoleniem i przesadnym westchnieniem ulgi.
- Często zdarzają się takie awantury? – spytałem, ciekaw czy to, co widziałem to tylko
wybryk jakiegoś szaleńca.
- W świątyni to rzadkość, ale swego czasu w mieście bywało nawet dość burzliwie.
Kiedyś nawet pół miasta zebrało się w teatrze, żeby bronić naszej bogini przed
chrześcijanami. O mało nie doszło do rozruchów przeciw Żydom.
- Niezwykle rzeczy opowiadasz, kapłanie.
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- Bo i niezwykłe to były sprawy, panie.
- Były? – spytałem wskazując ręką na miejsce niedawnego zbiegowiska.
- Było, minęło, i miejmy nadzieję, że resztę takich niedobitków dosięgnie gniew
bogów – odrzekł, kończąc z namaszczeniem.
- I cesarska sprawiedliwość – dodałem, pomyślawszy sobie w duchu że bez siły
władzy przekonanie kapłana mogłoby się okazać jednak tylko złudnym życzeniem.
Skłoniliśmy się sobie na pożegnanie, po czym ruszyłem z powrotem do miasta,
rozmyślając o tym, com widział i czego dowiedziałem się przez dwa ostatnie dni.
Spróbowałem poskładać sobie strzępy wiedzy o chrześcijanach, jakie zebrałem, w jakiś jeden
sensowny obraz. Gdyby szło tylko o samych Żydów, nie miałbym z tym kłopotu. Lecz tu
okazało się, że nie tylko o nich samych chodzi, lecz o to, że z niepojętych dla mnie – a chyba i
nie tylko dla mnie – powodów to, co ze sobą poniosła z Judei w świat jedna z ich grup, tak
silnie przyciągało ludzi innych narodów – nawet Greków i Rzymian. Rację miał chyba Trajan
twierdząc, że to było jak choroba – i to o religijnym rodowodzie.
Skoro tak się dzieje, musi być tego jakaś ważna przyczyna, coś takiego w tej nauce, co
mimo jej wrogości wobec tradycji i obyczaju – i to rozmaitych ludów – skłania do jej
wyznawania, mimo iż nawet można dać za to głowę. Iść przeciw własnym bogom i
jednocześnie przeciw władzy cesarskiej to narażanie się zarówno swoim, jak i całemu
państwu. Kto się na to porywa, staje się niczym banita, bez żadnego wsparcia u ludzi, nadto
ścigany z mocy prawa. Lecz, jak widać, chętnych nie brakuje. Biedota ma niewiele do
stracenia, ale co rzec o ludziach majętnych, z pozycją, nawet na urzędach? Czy jest to sprawa
tylko boska, czy tylko ludzka – a może i jedna, i druga? I czemu to właśnie wyszło od
Żydów? Przecież nie są oni zbytnio lubiani w całym cesarstwie, a żydowska wiara jest
niepojęta dla innych i silnie strzeżona przed obcymi.
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Podczas wojny jerozolimskiej dość dobrze rozeznałem się w tym, że jest wśród nich
kilka osobnych sekt, zwalczających się nawzajem z racji różnic w jej wyznawaniu i jakichś
odmienności, dla nas w ogóle niezrozumiałych. Natura ich sporów nie interesowała nas wtedy
zbytnio, tyle że niekiedy dawało się je wykorzystywać w napuszczaniu jednych przeciw
drugim dla osłabienia przeciwnika. Później, nawet w klęsce, pozostawali wobec siebie
nieprzejednani, obwiniając się wzajemnie o swe nieszczęścia. Dobrze pamiętam, że zdarzało
się i tak, że podczas cichych wypadów z moją drużyną przychodziło nam rozdzielać grupki
uciekinierów z Jerozolimy, gdyż wzajemnie by się pozabijali na drogach czy w małych
domostwach, gdzie szukali schronienia. Nie wchodziliśmy specjalnie miedzy nich, chyba że
ktoś atakował matki z małymi dziećmi. Wojna wojną, ale zawsze uważałem, że okrucieństwo
poza polem bitwy, a zwłaszcza wobec bezbronnych, to zwykle barbarzyństwo – bez
wyraźnego rozkazu i potrzeby zastraszenia należy go unikać.
Pełen mieszanych uczuć wracałem do miasta i wtedy właśnie – gdym zbliżał się już do
zajazdu w dzielnicy portowej, gdzie się zatrzymałem na czas pobytu w Efezie – naszła mnie
myśl nieco szalona, ale ze wszech miar zrozumiała po tym wszystkim, czego się o
chrześcijanach nasłuchałem. A czemu by nie wybrać się na owa wyspę, gdzie na wygnaniu
mieszkał ostatni – jak utrzymywali moi rozmówcy – żyjący jeszcze towarzysz człowieka,
którego nauki tak niezwykle się rozeszły po całym imperium? Dotąd zebrałem o nim nieco
wieści niejako z drugiej czy trzeciej reki, lecz przecież można by sięgnąć do samego źródła i
wyjaśnić sobie wątpliwości, jakie cała ta niewiarygodna wręcz historia we mnie budziła.
Czemu nie? Moja natura dawnego wywiadowcy nie dawała mi spokoju – nigdy nie
lubiłem zostawiać podejmowanych poszukiwań w pół drogi. Nie wiem skąd, lecz przyszło mi
do głowy, że skoro ów starzec tkwi samotnie na wyspie i mimo to jest dostępny dla swoich, to
przecież i ja mógłbym go odwiedzić. Był uczniem samego Jezusa, więc może dalby się
namówić do opowiedzenia czegoś dokładniejszego o kimś, kogo uznawano dziś za boga i
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twórcę nowej wiary. Jeśli nie zechce ze mną rozmawiać – to trudno, lecz może będzie
skłonny mnie oświecić w tej materii dokładniej i najbardziej chyba wiarygodnie.
Skręciłem więc do portu, by poszukać kogoś, kto by mnie na te wyspę zawiózł i po
krótkich poszukiwaniach znalazłem właściciela łodzi, który się właśnie wybierał na Patmos z
towarami na handel z wyspiarzami. Nie okazał wielkiego zdziwienia, nie zadawał pytań, ja
zaś po krótkich targach umówiłem z nim cenę za dostarczenie mnie do mego celu. Ustaliliśmy
też, że w morze wypłyniemy za dwa dni, a czas i warunki powrotu omówimy już na miejscu.
Wypłaciłem mu mały zadatek na zachętę i zadowolony z podjętej decyzji wróciłem do
zajazdu. Jutrzejszy dzień postanowiłem poświecić na dokładniejsze obejrzenie sobie miasta,
którego przepych i uroda zdawały mi się warte bliższego poznania.
Nie zastanawiałem się, czy słusznie robię, czy nie – nieraz już przekonałem się w
życiu, że decyzje, podejmowane w odruchu chwili, nawet te ryzykowne, bywają bardzo
owocne. Ciekawość to wielka siła, a poddawanie się jej – jeśli nie jest oczywistym,
bezmyślnym i szalonym hazardem – bywa zapowiedzią niezwykłych przygód. Zresztą, czym
mogło grozić spotkanie z jednym starym człowiekiem na małej greckiej wysepce? Cóż,
najwyżej kilkudniowym opóźnieniem w drodze powrotnej do domu.
xxxxx
- Dopływamy – usłyszałem za sobą głos Nikosa. Gdy odwróciłem się, wskazał ręką na
morze, gdzie rzeczywiście w oddali widać było jakiś ląd. – Możesz się już, panie, zbierać
- Doskonale. Powiedz mi, czy jest tam gdzie się zatrzymać? – spytałem, niepewny czy
na takiej maleńkiej i biednej wysepce znajdę cokolwiek, co będzie przypominało jakiś zajazd
gościnny albo przynajmniej miejsce, gdzie da się zamieszkać kątem na kilka dni.
- Wielkiego wyboru nie masz – zaśmiał się nieco złośliwie – tylko dom niejakiego
Mastyna. To najważniejszy człowiek w porcie. A chyba i na całej wyspie. Cały tutejszy
handel przechodzi przez jego ręce. Trzyma izby dla marynarzy, którym przychodzi tu
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przenocować do powrotu z towarami. Bywa, że jeśli jaką łódź zaskoczy burza w bliskości
wyspy, szukają tu schronienia, a u niego noclegu.
- Drogo liczy?
- Ani za dużo, ani za mało. W sam raz. Ale przenocuje, nakarmi, winem napoi. Za
wszystko trzeba płacić osobno, ale da się wytrzymać. – Spojrzał na mnie niczym taksator. –
Chyba nie obedrze cię ze skóry, ale co weźmie, to weźmie – pokiwał głową z udanym
współczuciem.
- Gdy wylądujemy, wskażesz mi ten dom?
- Sam zobaczysz. Nie da się pomylić – rzucił i zostawił mnie samego przy burcie.
Zadowolony z takiej możliwości urządzenia sobie pobytu na wyspie, spoglądałem już
spokojnie na zbliżający się ląd. Zwolna budziło się we mnie dobrze mi znane podniecenie,
jakie zawsze czułem, gdym niegdyś jako zwiadowca podchodził pod wroga, żeby wypatrywać
wszystko, co się tylko o nim dałoby wywiedzieć. Czekała mnie jeszcze noc oczekiwania,
gdyż było już dobrze po południu, więc odwiedzanie starego człowieka przed samym
wieczorem nie miałoby większego sensu.
Na początek spróbuję pociągnąć za język miejscowych, może owego Mastyna, który
zapewne musi wiedzieć niejedno o osadzonym tu więźniu cesarskim, również o
odwiedzających go gościach. Bez wątpienia donosi o nich komu trzeba – taka już jest rola
podobnych mu osobników, po swojemu ważnych w lokalnych społecznościach. Nie ma
potrzeby, bym mu cokolwiek tłumaczył czy wyjaśniał powody mego przyjazdu – wystarczy,
że mimochodem wspomnę, iż jestem rzymskim obywatelem, który odbył ostatnio rozmowę z
samym namiestnikiem Trajanem. Co sobie pomyśli, to sobie pomyśli, lecz zapewne nabierze
podejrzenia, że jestem tu chyba z jakąś tajną misją. Nie będę go wyprowadzał z błędu, niech
się trochę pomartwi. A że z władzą musi dobrze żyć, więc takie przekonanie na pewno
zachęci go do konfidencjonalnej otwartości.
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Dopłynięcie do portu trwało dłuższą chwilę, gdyż jest głęboko schowany w dużej ale
wąskiej zatoce. Wolno i ostrożnie podpływaliśmy do niego na wiosłach, bo wiatru tu nie było,
a małych łodzi kręciło się sporo – aż w końcu dobiliśmy do nabrzeża. Nazywanie tego
miejsca portem jest dużą przesadą – to raczej rozbudowana przystań, ciągnąca się wzdłuż
brzegu z kilkoma wygodnymi podejściami i pomostami dla małych i średnio dużych
stateczków.
Sam brzeg jest tu płaski, niezbyt szeroki i po większej części żwirowaty, z rybackimi
szopami i suszącymi się sieciami, ale zaraz dalej widać pagórki, ze skromnymi, co prawda,
ale bynajmniej nie ubogimi zabudowaniami po bokach wąskich dróżek. Nikos chyba jednak
przesadzał z tą biedą wyspiarzy. Kręciło się trochę ludzi, półnagiej dzieciarni, wszyscy
poczęli się zbliżać w stronę dopływającej łodzi, bo przybycie kogoś z morza jest tu
niewątpliwie urozmaiceniem codziennej zwyczajności i budzi zrozumiałą ciekawość. Ktoś
zaczął przekrzykiwać się z naszymi marynarzami – zapewne rozpoznano łódź i jej właściciela
i tym sposobem okazywano mu swoją przychylność. Odwiedziny zwiastowały handel,
zakupy, wieści, rozmowy przy winie i ogólne zadowolenie – przynajmniej na krótki czas.
Zabrałem torbę podróżną, zszedłem na ląd razem z Nikosem i – nim począł witać się z
miejscowymi – wypłaciłem mu umówiona sumę, po czym rozpytałem o powrót. Nie mógł mi
gwarantować żadnego konkretnego terminu, ale radził się nie martwić, bo tu, co prawda, ruch
jest niewielki, ale co jakiś czas przypływa ktoś z Efezu, z innych miast, albo bliższych wysp,
więc kłopotu z tym być nie powinno.
- Łatwo znajdziesz, panie, chętnego, kto za niewielką zapłatą weźmie taki rejs. Za
bogaci oni nie są i każda okazja jest dla nich dobra. Poproś Mastyna – na pewno kogoś ci
poleci.
- To bezpieczne? – spytałem. – Słyszałem, że trafia się różne zbójectwo na morzu.
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- Tu wszyscy się znają – pokazał dokoła – wiadomo kto jest kim. Z takiej poręki nic
ci nie grozi. Ale ostrożność nie zawadzi – dodał wymownie. – A jego dom zaraz zobaczysz –
wskazał ręką.
- Dziękuję – także za dobre rady.
- Cóż, bywaj, panie. Dziwię ci się, ale życzę powodzenia. – Na odchodnym jeszcze
się odwrócił. – Kto wie, może spotkamy się wieczorem przy winie? – dodał wesoło – bo
wracam dopiero jutro z rana. Albo i za dwa dni.
Pożegnaliśmy się i ruszyłem we wskazanym kierunku. Dobrze mówił, że łatwo
rozpoznam dom owej miejscowej znakomitości – stał niedaleko, na sporym wzniesieniu,
okolony drzewami, był wyraźnie okazalszy od innych, z gospodarskimi zabudowaniami,
zapewne do magazynowania towarów. Towarzyszyło mi w pewnym oddaleniu kilkoro
dzieciaków, ciekawych przybysza. Podszedłem kawałek drogi pod górę i wyszedłem na
równy teren, z podestem przed drzwiami wejściowymi. Stał w nich człowiek, którego wygląd
nijak nie pasował do powszechnego wyobrażenia kogoś ważnego i zamożnego. Już niemłody,
niezbyt wysoki, chudy, w znoszonym ubraniu, z brodą ale za to niemal całkiem łysy, z pozoru
zwyczajny – lecz wzrok miał bystry, czujny, znamionujący kogoś, kto dobrze i szybko ocenia
to, co widzi.
-Witam cię, panie, i pozdrawiam – zwróciłem się do niego zgodnie z powszechnym
zwyczajem. – Szukam niejakiego Mastyna. Wskazano mi, że tu go znajdę.
- I znalazłeś – spojrzał na mnie uważnie, jakby mnie taksował, ale zaraz zaśmiał się
uciesznie, rozkładając ręce jakby w powitaniu. – To ja! – wykrzyknął. – I ja cię witam,
przybyszu. Widziałem, jak schodziłeś z lodzi Nikosa – dodał szybko, jakby wyjaśniając,
czemu tak mnie nazwał.
- No, właśnie. To on mi polecił twój dom. Podobno można u ciebie znaleźć nocleg i
gościnę.
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- Ależ oczywiście, panie – odparł ochoczo. – Jeśli tylko przybywasz w dobrych
zamiarach i masz czym zapłacić, możesz na mnie liczyć – dodał, z miejsca dając do
zrozumienia, że darmo nic tu nie ma.
- Przypłynąłem tu w sprawie prywatnej, a o zapłatę się nie martw – odparłem krótko. –
Na pewno dobijemy targu. – Niech nie myśli, że łatwo dam się oskubać.
- Na długo? – spytał jak rzeczowy gospodarz, z miną niewiniątka, lecz z trudem
ukrywając ciekawość.
- Jeszcze nie wiem. Pewnie na kilka dni.
- Nie chcę niegrzecznie dopytywać, ale zastanawiam się, czego ktoś taki, jak ty, panie
– tu spojrzał wymownie na mój sztylet – chciałby szukać na tej maleńkiej wysepce? najwyraźniej chciał mnie zachęcić do jakich wyjaśnień.
- To moja rzecz – rzekłem stanowczo. Nie od razu wyjawię kim jestem, tak jak sobie
zaplanowałem. – Ale może jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać – dodałem ugodowo,
żeby go nie zrazić ostrym tonem. Z takimi jak on, lepiej uważać. Skoro jest tu taki ważny,
może jednym słowem nastawić przeciwko mnie miejscowych, a tego wolałbym uniknąć. –
Teraz chciałbym zobaczyć, co możesz mi zaoferować – spojrzałem na dom w oczekiwaniu
jakiejś propozycji.
- Oczywiście, oczywiście. Zapraszam. – wskazał szerokim gestem na drzwi i
weszliśmy do środka. – Wielkich wygód u mnie nie ma, ale jestem pewny, że ci się spodoba –
perorował, prowadząc mnie po schodkach na piętro. – Zapewne zechcesz mieć własną izbę?
– spytał.
- Jeśli masz taką i wolną, chętnie wezmę –
- A jakże – zapewnił bez wahania – tylko że to więcej kosztuje – łypnął na mnie
pytająco chytrym okiem.
- Najpierw mnie przekonaj, że warto.
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- Widzę panie, żeś bywały w świecie – przypochlebił mi, zapewne w nadziej, że coś
powiem o sobie.
- Bywałem tu i tam, ale do wielkiego świata mi daleko – udałem szczerość, ale tak,
żeby nic nie powiedzieć.
Zawiedziony kiwał głową z niedowierzaniem, wreszcie na koniec otworzył jedne,
niskie drzwi i weszliśmy do malej izby, którą mi zaoferował. Była niewielka, ale jak na moje
żołnierskie wymagania do wytrzymania – ot, gołe ściany, maleńkie okno z widokiem na
morze, proste łóżko zasłane kocami, stół i dwa stołki, mała szafka, wszystko w miarę czyste,
przynajmniej po wierzchu. Nawet mi się spodobało - bo i czego chcieć więcej na takiej
wysepce? Zresztą i tak miała mi służyć wyłącznie do spania i odpoczynku. Gospodarz
spojrzał na mnie pytającym wzrokiem, czekając, co powiem.
- Zgoda. Chyba się nada – zdecydowałem bez wahania.
Teraz zaczęły się targi. Mastyn zaczął od ceny wręcz niebotycznej, spieraliśmy się
niczym dwie przekupki na targu, lecz to przecież była tylko gra. Kto się nie targuje jest albo
podejrzany, albo bardzo bogaty, albo tylko zwyczajnie głupi. Znam się na tym nienajgorszej,
w końcu wychowałem się w rodzinie kupieckiej i bankierskiej, sam też wspomagałem
interesy rodzinne w Syrii. Mastyn stopniowo ustępował, pokrzykując i narzekając na swoją
krzywdę, lecz uszanował we mnie kogoś, kto nieźle zna się na tej sztuce wzajemnego
oszukiwania się. W końcu zgodziliśmy się na rozsądną sumę, która zadowoliła nas obu.
- Trudny z ciebie człowiek, panie – rzekł, gdy dobiliśmy targu. – Niezbyt mi się chce
wierzyć, żeś taki sobie ktoś zwyczajny. Masz wprawę dobrego kupca – znów próbował mnie
podejść do zwierzeń.
- A ty doskonale byś się sprawdził nawet między największymi drapieżnikami –
zaśmiałem się. – Chyba marnujesz się na tej wyspie?
- Nie narzekam. Mam spokój i trochę zysku z handlu.
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- Nie korci cię, żeby popróbować czegoś więcej?
- Lepiej być panem u siebie niż płotką w wielkim stawie.
Przerzucaliśmy się jeszcze podobnymi sentencjami dla żartu i wzajemnych
podchodów, ale ani on nic ze mnie nie wyciągnął, ani ja z niego. Chytra sztuka, pewny siebie,
dobrze osadzony w tutejszym światku, wśród prostych ludzi, których wykorzystuje
zyskownie, ale chyba po swojemu roztropnie. Nawet mi się spodobał, tyle że byłem pewny, iż
będzie mnie wciąż podpytywał, a także bacznie śledził każdy mój krok na wyspie. Na pewno
wyciśnie co się da z Nikosa, który mnie ty przywiózł.
Wychodząc, zaprosił do korzystania z kuchni w dolnej izbie jadalnej, i do
popróbowania dobrego wina, którego miał – jak oznajmił z dumą – niezły wybór.
- Na każde gardło, i na każdą kieszeń – nie byłby sobą, gdyby nie dawał wciąż do
zrumienia, że wszystko u niego ma swoja cenę.
- Na pewno skorzystam – rzekłem z ulgą i zadowoleniem. – Jak tylko się ogarnę, zejdę
na dół. Cały dzień tkwiłem na łodzi właściwie o suchym pysku. Szykuj coś, co macie tu u was
za godziwe dania.
- Nie zawiedziesz się, panie –zatarł ręce. – Zadbamy o to, obiecuję.
- Ale najpierw chciałbym się trochę oporządzić.
- Każę przynieść dzban z wodą i miskę.
- Za darmo? – zaśmiałem się.
- Niech będzie moja strata – uniósł ręce w udanym żalu. Pomyslałem, czy aby nie jest
przynajmniej po części Żydem, ale nie pytałem, bo a nuż by się obraził?
Nie minęło wiele czasu, aż nieco odświeżony i w dobrym humorze wkroczyłem do
owej sali, w której gospodarz karmił i poił swych gości – miejscowych i przyjezdnych.
Wieczór dopiero się zbliżał, więc i ludzi było ledwie dwie czy trzy osoby. Przestronna izba
wychodziła wprost na podest przed domem, gdzie ustawiono długi stół i ławy. Mastyn
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słusznie chyba spodziewał się większego ruchu, gdyż przybycie łodzi z towarami było okazją
do schodzenia się chętnych klientów, ciekawych nie tylko nabytków ale i marynarskich
opowieści.
Usiadłem jednak w środku, przy małym stole tuż obok drzwi – taki to już mój
zwyczaj, by trzymać się na uboczu, ale tak, żeby na wszystko mieć oko. W mgnieniu oka
stanęła przede mną dziewka młoda, rosła ale strasznie nieurodziwa – aż żal. Przyniosła dzban
wina i kubek, i szybko odeszła, a zaraz po niej zjawił się sam gospodarz i oznajmił, że
właśnie gotuje mi coś wyjątkowo smakowitego, ale że to chwilę potrwa. Nie czekając na
odpowiedź szybko gdzieś zniknął, a ja, nalawszy sobie wina, rozsiadłem się i delektowałem
ciszą, zapachami i spokojem. Takie lenistwo nie sprzyja poważnemu myśleniu, więc jedynie z
nawyku obserwowałem otoczenie i to, co dało się dostrzegać wokół niedalekiej przystani.
Zresztą, wypełniłem swój plan na dzisiaj, a o dalej – okaże się jutro.
Niezadługo gospodarz razem z ową szpetną dziewką przynieśli kilka talerzy z
rozmaitym jedzeniem – zimnym i gorącym. Były ryby i jakieś morskie żyjątka, było mięso,
jedno i drugie w warzywach i sosach, aromatycznie pachnące, oprócz tego trochę owoców.
Zabrałem się do tego najpierw z pewna ostrożnością, ale po chwili, gdy okazało się, że – choć
ostro przyprawione różnymi ziołami – smakuje wybornie, jadłem z rozpędem człowieka
wygłodniałego, zapijając co i raz winem. Mastyn z oddalenia spoglądał, czy mi smakuje, a
gdy wskazałem miną i gestami, że jest znakomite, uśmiechnął się od ucha do ucha.
W międzyczasie izba zwolna wypełniała się ludźmi, a gdy zabrakło miejsca kolejni
goście rozsiadali się na ławach na podeście. Zjawił się też i Nikos z synami, serdecznie
witany przez gospodarza. Pozdrowiliśmy się na odległość, a oni zasiedli przy długim stole,
witani okrzykami radości i zachęty do wspólnego biesiadowania. Zapowiadało się wesołe
zgromadzenie i długi wieczór pogawędek o sprawach zwyczajnych, o nowinkach ze świata,
kobietach i przygodach, których prawdziwości nikt nie miał zamiaru dochodzić, bo i po co.
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Szybko gęstniała aura wesołego podniecenia, ciekawości i wzajemnego przepijania do siebie
za nieustająca pomyślność. Widywałem to w życiu setki razy w nieliczonych miejscach na
świecie, więc przyglądałem się tej wesołości z niejaką obojętnością człowieka bywałego i
nieulegającego nastrojowi chwili.
Zauważyłem, że przez kilka chwili musieli mówić chyba o mnie, bo co i raz ktoś, bez
specjalnego zachowywania pozorów, spoglądał w moją stronę z oczywistym
zainteresowaniem. Bez wątpienia Nikos opowiedział, kogo to przywiózł na swej łodzi,
zapewne ubarwiając to własnymi uwagami. Nikt jednak nie kwapił się, by do mnie podejść,
czy chociażby gestem zaprosić do wspólnego stołu. Lecz z doświadczenia wiedziałem, że
zawsze w takich sytuacjach znajdzie się ktoś, kogo miejscowi wyślą do obcego
nieznajomego, by nawiązał z nim znajomości i przy okazji wywiedział się czegoś o kimś, kto
znienacka pojawił się w ich bliskości. Obyczaj to zwyczajny, zrozumiały i powszechny, więc
spokojnie czekałem, aż i na mnie przyjdzie kolej.
I tak też się stało. Nie minęło wiele czasu, gdy od strony biesiadników ruszył w moją
stronę człowiek ze wszech miar osobliwy, rzekłbym nawet że dziwaczny. Podszedł,
przystanął, uniósł trzymany w reku kubek i zwrócił słowami nader uciesznymi.
- Witaj, przybyszu, pozdrawiam cię z serdecznością i atencją – zaczął. – Czy
zezwolisz skromnemu czcicielowi Dionizosa, jednego z dwóch moich boskich patronów,
powitać cię i zaproponować pomoc w dopełnianiu jakże szlachetnego rytuału na jego cześć –
tu wskazał wzrokiem na stojący przede mną dzban.
Zaskoczył mnie nie tyle swoim pytaniem, ile językiem, w jakim je wyraził. Nie
spodziewałem się na wyspie, zamieszkałej przez prostych przecież ludzi, napotkać wśród
miejscowych kogoś o tak zgrabnej wymowie i składającego słowa w sposób, świadczący o
niezłej edukacji. Niemniej z miejsca mi się spodobał – jego wesoły głos, zabawna
powierzchowność, swoboda mowy i zachowania nie znamionowały nic, co mogłoby
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wzbudzać jakieś szczególne podejrzenia. Znam się trochę na ludziach i wedle mego
doświadczenia szybko wyczuwam zagrożenie, jeśli takowe w sobie niosą. Tymczasem tu nie
odezwał mi się w głowie żaden dzwonek ostrzegawczy.
Był już niemłody, ale dostrzegłem żywość ruchów, a pewien nieład w wyglądzie nie
miał nic z zaniedbania czy ubóstwa. Trzymał się prosto, co podkreślało jego chudość, ale bez
słabowitości, twarz miał ogorzałą, pogodną, z lekkim sardonicznym uśmiechem, acz bez
czujności czy złośliwości w oczach. Nie narzucał się, aczkolwiek wyraźnie czekał na
zaproszenie – którego się doczekał.
- Dionizos to dobry i wesoły bóg, więc nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy
go wspólnie uczcić – odparłem, zapraszając gestem, by ze mną usiadł. Zważywszy
okoliczności, odmowa raczej nie wchodziła w grę jako nie na miejscu. Zawarcie znajomości z
kimś tutejszym- i niewątpliwie i intrygującym – było mi bardzo na rękę,
- Dzięki ci, panie – rzekł, moszcząc się na stołku naprzeciwko mnie. – Znasz się,
widać, na dobrych obyczajach i musisz być zacnym człowiekiem, skoro przygarniasz
spragnionego. – Uniósł kubek z winem w pozdrowieniu. – Przyznasz, że we wszystkich
plemionach świata nie ma chyba gorszych typów, jak ponure mruki, nieprzyjazne ludziom.
Zapewne dobrze o tym wiesz, by zdajesz mi się człowiekiem, który wiele widział.
- Takich, jak ty, raczej niewielu – odparłem, zresztą z godnie z prawdą.
- Mówisz to złośliwie, czy życzliwie? – spytał, patrząc mi w oczy.
- Zwyczajnie, po ludzku. Nie znam cię, więc skąd miałbym mieć o tobie dobre albo
złe mniemanie?
- Słuszna uwaga. A pierwsze wrażenie bywa złudne. Ale ja zwykle zdaje się na nie, a
ono rzadko mnie myli.
- Czy to ono zachęciło cię do zawarcia ze mną znajomości?
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- Najpierw ciekawość kto zacz – wskazał na mnie palcem – a odczucie mnie do tego
nie zniechęciło.
- Przynajmniej jesteś szczery – przepiłem do niego.
- To moja specjalność. Szczególna niechęć do unikania krętactwa.
- Wrodzona, czy wyuczona?
- Czy to ważne? Ale taki już jestem i muszę sobie z tym radzić. Uważasz, że to cnota,
czy wada?
- Jeśli ci dobrze służy, to tylko pozazdrościć.
- Bywa różnie. Ale w sumie wychodzę na swoje. I mam jasny umysł, bo nie obciążam
sobie pamięci własnymi kłamstwami. Więc i spokój jest, bo nie muszę wciąż uważać, że coś
się wyda.
- Ciekawa uwaga. Nadałbyś się na filozofa.
- Ale nim nie jestem. Jeśli już – to uprawiam filozofię praktyczną.
- Czyli jaką?
- Osobliwe połączenie stoicyzmu z epikureizmem. Patrzę na życie sceptycznie, ale
lubię go dobrze używać – spoza wesołości wyjrzała twarz człowieka całkiem rozumnego.
- Zadziwiasz mnie. Nigdy bym się nie spodziewał, że w takim miejscu znajdę kogoś,
kto wydaje się być tak dobrze wyedukowany.
- To resztki dawnej fortuny – zaśmiał się. - Oczywiście, umysłowej – dodał z
przekąsem. – Bo o innej mowy być nie może.
- Kimże więc jesteś?
- Swego rodzaju banitą, który polubił swoje wygnanie.
- A dokładniej?
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- Kiedyś, w młodości, byłem dobrze zapowiadającym się adeptem Asklepiosa. Ale
bogowie przeznaczyli mi inny los, bo nim być przestałem. I w końcu wylądowałem tu, na
Patmos, czego dziś właściwie nie żałuję.
- Skąd cię tu przyniosło?
- Z Pergamonu. Piękne miasto. Bogate.
- Jesteś Grekiem?
- Spytaj, panie, kim nie jestem. Grekiem był mój ojciec, ale z Kapadocji. Miał
podobno trochę krwi armeńskiej, może nawet i perskiej. Matka była frygijką, ale syryjską, też
z jakimiś dodatkami w rodzinnej tradycji. A i tak do końca nie wiem jak było naprawdę, bo
obydwoje rozmaicie to wyjaśniali, w zależności od humoru.
- Powiadają, że mieszańcy to ludzie o wielu talentach.
- Może i mają talenty, ale niełatwe życie. Są niby swoi, ale dla wszystkich trochę
obcy.
- Skoro byłeś poświęcony Asklepiosowi, to musisz być medykiem.
- Niezupełnie. Znam się trochę na tym, ale musiałem przerwać nauki, i to w sposób aż
nadto gwałtowny.
- Czyli jak?
- Wszystko przez kobietę – uniósł ręce w geście rezygnacji.
- Uwiodła cię? Zwiodła? Wykorzystała?
- Zawzięła się na mnie w furii i omal nie dałem głowy.
- Trudno uwierzyć. Kapłani są w zasadzie nietykalni.
- Ale nie wtedy, gdy mają przeciw sobie w wściekłą babę z cesarskiej rodziny.
- A skąd w Pergamonie taka figura?
- Do tamtejszego asklepionu przyjeżdżają ludzie z całego świata. Także z Rzymu. Bo
jest chyba najlepszy. Może oprócz tego w Pafos, na Cyprze. No i przyjechała kiedyś taka
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jedna zwariowana dama, bliska kuzynka boskiej, neronowej augusty, żeby się kurować.
Chyba dla kaprysu albo z nudów, bo chorób specjalnych nie miała. Daruję ci szczegóły, ale
wyszło tak, żem ukradkiem podejrzał, jakich to ona u nas zażywa figlów podczas
uzdrawiających kąpieli, a także w święto Dionizosa. I z kim.
- I to wszystko?
- Gdyby chodziło o kogoś innego, nie byłoby awantury. Ale ona poczuła się tak
dotknięta na honorze, że dostała wręcz szału A zapewne wiesz doskonale, że kobiecą furię
należy dodać do czterech głównych żywiołów świata – rzekł sentencjonalnie. –.Rozpętane, są
nie do opanowania – zamachał rękami w geście rezygnacji.
- I co się stało? – spytałem, rozbawiony jego porównaniem.
- Zażądała oddania mnie pod sąd za obrazę jej czci i majestatu. Kapłani byli bezradni,
bo nie chcieli zadzierać z cesarską krewną. Szybko wyprawili mnie nocą ze świątyni, żeby
udać, że uciekłem. A że nazajutrz zaczęła mnie szukać straż miejska, więc przyszło cichcem
wynieść się z miasta. Z obawy o życie, w najbliższym porcie nająłem się na statek, który
płynął daleko w morze. I tak zaczęła się druga część mego życia.
- Trafiłeś na Patmos?
- Nie od razu. Pływałem od portu, do portu, z wyspy na wyspę. Aż w końcu mi się to
znudziło i obrzydło. Gdy za którymś razem znalazłem się tutaj, uznałem, że mi się podoba, i
że zostanę, żeby przeczekać, aż na ludzie o mnie zapomną. No i tak już żyje sobie tu od
niemal dwudziestu lat, i mam się całkiem nieźle.
- Miejscowi cię przyjęli?
- Z początku byli nieufni. Ale gdy powiedziałem, że uczyłem się na medyka, zaczęli
przychodzić ze swoimi kłopotami. Raz i drugi udało mi się wyleczyć chorych, więc uznali za
swego, nawet z uszanowaniem. Potem komuś przyszło do głowy, że mógłbym uczyć jego
dzieci czytania, pisania i rachunków, więc zostałem też nauczycielem. Koniec końców, stałem
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się miejscową znakomitością. Choć mój sposób życia, jak niewątpliwie zauważyłeś panie,
daleko odbiega od wzorów dostojeństwa uczonego.
- I nie ciągnie cie z powrotem?
- A do czego? Do świątyni wracać nie mam po co., I tak by mnie nie przyjęli, bom już
za stary. Nie zostawiłem tam nikogo bliskiego, a rodzice pewnie już nie żyją. A tu jestem jak
u siebie.
- Niezwykła historia. Tylko spisać i pokazywać w teatrze. Zwłaszcza to podglądanie.
- Nie śmiej się, panie, z ofiary bogów i własnego wścibstwa. Ale cóż, z jednej strony
rzeczywiście było uciesznie, tyle że z drugiej mało zabawnie.
- Nie skończyło się najgorzej.
- Ale i nie nazbyt szczytnie – machnął ręką. – Ty natomiast wyglądasz mi na kogoś,
kogo zaszczyty nie omijają – obrotny w języku, jakby mimochodem gładko i zręcznie zmienił
temat.
- Powiedziałbym, że nie rozpieszczają – odparłem ostrożnie, czując, że teraz nie da się
jednak całkiem wywinąć od wypytywania.
- Czyli człowiek, jak był nie było, światowy – oczywiście, nie dał się zbyć byle czym.
– Jakie więc cię tu wiatry przygnały? I skąd? – zgodnie ze swoją zasadą spytał wprost, bez
ogródek.
- Światowy, to za dużo powiedziane. Ale tu i ówdzie bywałem.
- Na kupca nie wyglądasz, na urzędnika też nie – wyliczał przyglądając mi się
uważnie. – Masz ze sobą ten wielki szpikulec – wskazał na sztylet, choć niezbyt był widoczny
zza stołu – zatem chyba wojsko. Ale jak na prostego żołnierza zbyt dobrze ci z oczu patrzy.
Sam nie wiem – zawiesił głos.
- Dobrze ci idzie – zaśmiałem się. – ale zgadłeś. Kiedyś wojowałem, ale to już
przeszłość.
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- A gdzie, jeśli wolno spytać?
- Na wojnie jerozolimskiej. Potem już tylko jeździłem do barbarzyńców za
północnymi limesami.
- Proszę, proszę! Wielkie sprawy! A teraz przyniosło cię aż tu?
- Wracam do domu. Z Syrii.
- Coraz ciekawiej! Do Italii wracasz?
- Znów zgadłeś.
- I tak przypadkiem wpadłeś sobie na tę wysepkę? Stąd do Rzymu statki nie pływają –
zauważył z przekąsem.
- Nie mówiłem, że do Rzymu.
- Mnie nie zwiedziesz.
- Za dużo chciałbyś wiedzieć.
- Zagadkowy z ciebie człowiek.
- Myśl sobie, co chcesz. Twoje prawo.
- Skoro tak, to myślę sobie, że przyjechałeś tu nie bez powodu. Na tyle ważnego, żeby
aż tak zbaczać z drogi.
- Filozofem może i nie jesteś, ale logika ci nie obca. Jak cie zwą?
- Manes.
Na chwilę przerwaliśmy, gdyż Mastyn widząc, że kończy nam się wino, a rozmowa
toczy się w najlepsze, przysłał nam drugi dzban. Straszna dziewoja wyszczerzyła się w
uśmiechu do mego rozmówcy tak, że aż się wzdrygnąłem w duchu, bo przykro było patrzeć
na taki wybryk natury. Niby wszystko miała na miejscu, ale jakoś tak zestawione, że całość
zdawała się być kpiną z kobiecej urody. Mnie uraczyła spojrzeniem chyba nawet życzliwym,
ale głowy bym nie dał.
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- Dobra dziewczyna, dobre serce, tylko widać bogowie czegoś nie dopatrzyli, gdy
przychodziła na świat – rzekł mój kompan od stołu z nutką sympatii gdy odeszła. Spodobało
mi się, że nie dworuje sobie z cudzego nieszczęścia. – A ty masz jakieś imię, panie?
- Vitus – odparłem odruchowo, nalewając wina. Manes udatnie wtrącał pytania i
uwagi jakby przypadkiem, ale zawsze we właściwym momencie i w odpowiednim celu.
- To nie logika, tylko praktyka, drogi wojaku. – Na chwilę zamilkł, po czym zwrócił
się do mnie szczególnym tonem. – Gdy badasz chorego, musisz dokładnie rozeznać się w
objawach. Niekiedy dostrzeżenie pozornie niewinnego drobiazgu przesądza o diagnozie.
Medyk to po trosze szpieg – zaśmiał się, patrząc na mnie wymownie. – Tropi słabe punkty w
naturze choroby. Gdy je prawidłowo wykryje, ma szanse ją wyleczyć – zakończył z
tryumfalnym uśmiechem.
W tej naszej słownej grze okazał się niezłym graczem. Trafił swój na swego. Nie było
co dalej się kryć z pomysłem, z jakim przybyłem na Patmos. Zresztą i tak przecież szybko się
wyda, że zechcę odwiedzić zesłanego tu cesarskiego więźnia, więc uznałem, że zapytam o
niego wprost, licząc na znajomość wyspy u mego rozmówcy. Może zwolni mnie to też od
dalszego wypytywania, choć zapewne tego nie uniknę, niemniej nie ja sam stanę się głównym
tematem tej rozmowy.
- Dobre masz oko i bystry umysł, Manesie – zacząłem od drobnego pochlebstwa. –
Trudno przed tobą coś ukryć.
- Miło mi, że tak uważasz – skłonił głowę. – Ale pochwała zwykle zawisa w
powietrzu niczym znak zapytania – dodał patrząc chytrze spode łba.
- Jesteś niemożliwy – zaśmiałem się, rozkładając ręce. – Powinieneś być politykiem,
albo przynajmniej bankierem. Umiałbyś zapędzić każdego w kozi róg.
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– Do interesów nie mam głowy. - odparł wzruszając ramionami. – Nie mam też
złudzeń co do świata, ale lubię ludzi, więc nie umiałbym ich na zimno oszukiwać. A polityka
mnie zawsze mierziła, choć, nie powiem, kiedyś ciekawiła.
- A skąd miałbyś coś o niej wiedzieć? Siedzisz tu na odludziu i mało co wiesz, co się
dzieje.
- Kiedy jeszcze służyłem w świątyni, wiele się na nią napatrzyłem. Przez asklepion
przewijało się wiele dziwnych postaci. A i kapłani niejedno wiedzieli i w niejednej sprawie
maczali palce.
- To dawne dzieje.
- Ale zasady są wciąż te same. Trochę ona nudnawa, bo przewidywalna. Ale ciekawe,
jak się toczy.
- Czasami bywa zaskakująca.
- Mówisz tak, jakbyś sporo o niej wiedział.
- Wiem niewiele, ale sporo widziałem.
- I cóż cię tak zaskoczyło?
- Coś, co mnie przywiodło na te wyspę.
- O, teraz wreszcie zaczyna być ciekawie! – wykrzyknął z wyraźnym ożywieniem. –
Nie myliło mnie przeczucie, że to nie zwykła wizyta dla kaprysu i szukania dziwnych wrażeń.
- I co jeszcze ci ono podpowiedziało?
- Że musisz mieć tu sprawę, która cię przyciąga. Albo z musu, albo z własnej
potrzeby.
- Żadnego musi nie mam. I nie nazwałby tego potrzebą. Jeśli już, to ciekawością. To,
zadaje się, cecha, która na łączy.
- Szlachetny Vitusie – rzekł wesołą emfazą – cieszy mnie twoje porównanie. I chyba
nawet domyślam się, co jest owej ciekawości przyczyną.
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- Proszę, słucham. A potem ci powiem, czy masz rację.
- Chytrze żeś to odkręcił. Ale niech ci będzie – westchnął z udaną rezygnacja w głosie.
– Otóż, co może być na takiej wysepce – zaczął niczym mówca w trybunale – czego nie ma
nigdzie indziej, a co może zaciekawić człowieka bywałego w świecie? O urodzie krainy ani o
nadziej na duże interesy zapomnijmy, bo to bez sensu. Kobieta też nie wchodzi w grę –
wyraźnie zakpił. – Lecz może jest coś – przerwał, ale zaraz zwolna podjął wątek – albo ktoś,
z czym albo z kim wiąże się jakaś tajemnica? Albo przynajmniej jakaś niezwykła osobliwość.
Do niedawna niczego takiego, ani nikogo takiego tu nie mieliśmy, co byłoby godne
większego zainteresowania dalekiego świata. Lecz teraz to chyba się zmieniło. – Przerwał i
spojrzał na mnie pytająco. – Dobrze myślę?
- Z godną podziwu logiką. Oczywiście praktyczną – żartem pokryłem podziw dla jego
wywodu.
- Zatem, idźmy dalej. Jakiś czas temu zjawił się tu pewien człowiek. Niby zwyczajna
rzecz, ale nie przybył chyba z dobrej woli, gdyż przywieźli go uzbrojeni strażnicy z Efezu. A
to już zastanawia, nie uważasz? – ponieważ nie przerywałem, więc ciągnął dalej. – Ktoś pod
taką strażą i pod takim przymusem musi być kimś ważnym, może nawet niebezpiecznym!
Nie skazano go, nie uwięziono w mieście, lecz go stamtąd pod eskortą wywieziono. I to jest
właśnie najciekawsze.
- Czemu tak sądzisz? – teraz wszedłem mu w słowo.
- Ci, co o nim tak postanowili, musieli mieć wyraźny rozkaz. W Efezie rządzi srogi
namiestnik cesarski, który z urzędu nie pobłaża przestępcom, kimkolwiek są. A jedna odstąpił
od sądu. Mniemam, że na wyraźne żądanie siły od niego wyższej, co oznacza, że ów człowiek
jest ni mniej ni więcej tylko więźniem cesarskim, trzymanym przy życiu z powodów tylko
cesarzowi znanych. I to jego tu szukasz. Tylko nie wiem, czy jako szpieg, czy z jakiej innej
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przyczyny, której nie pojmuję, choć mógłbym się domyślać. – Zamilkł i począł sączyć wino,
spoglądając na mnie w oczekiwaniu na odpowiedź.
Cóż miałem odrzec. Ten dziwny osobnik, były kapłan, dziwaczny, niepozornie
wyglądający miejscowy medyk i nauczyciel, wykazał się zdumiewającą przenikliwością
umysłu, nie każdemu daną. Krótko wywiódł to, co było treścią mych dociekań i poczynań,
jakie mnie tu przywiodły. Nie miało sensu dalsze kluczenie w rozmowie, która doprowadziła
nas do tego, że on doskonale się domyślił, skąd i dlaczego się tu wziąłem, a ja nadal nie
wiedziałem nic ponad to, z czym tu przybyłem.
- Nie będę ukrywał, żeś opisał sprawę dokładnie tak, jak się ona ma. Od razu cię
uspokoję, nie jestem niczyim szpiegiem ani najemnym zbójem z wielkim sztyletem za pasem.
Przygnała mnie tu wyłącznie prywatna ciekawość, acz bardzo szczególnego rodzaju.
- A dokładniej, jeśli łaska?
- Rozmawiając w Efezie z pewną bardzo ważną osobistością dowiedziałem się co
nieco o pewnej żydowskiej sekcie i o tym, że jej najważniejszy dzisiaj nauczyciel został
zesłany na Patmos. Gdy wyraziłem zdziwienie, że nie skazano go na śmierć, powiedziano mi,
że choć cesarz ściga owych chrześcijan – bo tak ich zwą – jako wielkich wrogów państwa, to
jego jednak kazał oszczędzić.
- Zatem nie jesteś chrześcijaninem? – stwierdził pytająco, jakby z wyczuwalną ulgą. –
Bo już się bałem, że jeśli nie jesteś kimś nasłanym, to możesz okazać się wyznawca tego
zaiste niezwykłego szaleństwa.
- Nie, nie jestem. Lecz podczas tamtej rozmowy usłyszałem słowa, które mnie
niezwykle zdumiały. Otóż, mój rozmówca, człowiek na najwyższym tu urzędzie, wyraził
niepojętą dla mnie obawę, iż owa nowa wiara może być wręcz wielkim zagrożeniem dla
całego Rzymu. Nawet przyrównał ją do choroby, która w utajeniu niszczy zdrowy organizm,
aż wreszcie ujawnia się i okazuje być śmiertelna – przerwałem, ale on wciąż milczał. – Jako
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medyk dobrze chyba rozumiesz to porównanie – dodałem, by zachęcić go, by dalej snuł swe
domysły.
- Niezwykłości mi tu opowiadasz, panie Vitusie – rzekł w końcu. – Wielkie
niezwykłości! – opuścił wzrok i obracał w dłoniach kubek przez dłuższą chwilę w
zamyśleniu. – I co, postanowiłeś przyjechać tu i przekonać się, czy ów jeden człowiek jest na
tyle potężny, że może być władny obalić ogromne państwo? Bo chyba chodzi o tego, kogo tu
przywieźli?
- Może nie aż tak, ale uznałem, że warto poznać kogoś, kto mimo swej pozornej ponoć
zwyczajności przewodzi tym, którzy przysparzają władzy tyle obaw. Dowiedziałem się tylko
tyle, że jest już stary, ale że to ostatni towarzysz i uczeń owego Jezusa, który miałby być
nowym bogiem – cokolwiek by to miało znaczyć. Tylko że w opowieściach o tym proroku,
czy bogu, nic mi się nie zgadza. Więc chcę poznać tę historię u samego źródła. I dlatego tu
jestem.
- Dziękuję, żeś mi zaufał i to opowiedział. Cóż ci mam rzec? To za wielkie sprawy na
moją głowę – zamachał rękami. – O chrześcijanach słyszałem to i owo, jeszcze gdy żyłem w
Pergamonie. Kapłani zebrali trochę wieści, ale że to o Żydów chodziło, więc nie
przywiązywali do tego dużej wagi. Aż do czasu, gdy doszły nas wieści o spaleniu Rzymu i o
tym, że Neron kazał ich wymordować co do jednego jako winnych tego nieszczęścia.
- To powszechnie znana rzecz.
- Oczywiście. Cóż to dla boskiego cezara wyrżnąć pół miasta – rzucił ze złością.
- To wszystko, co wiesz?
- Prawie. Zaraz potem pojawił się w mieście jeden taki, który namawiał do tej nauki.
Ale niewiele wskórał. A co się działo później to ci nie powiem, bo, jak ci już wiesz, zachciało
mi się podglądać wielką damę w niezwykłych pozach, co skończyło się dla mnie wielce
niefortunnie. Więc uciekłem od świata i teraz mam ledwo mgliste pojęcie co się w nim
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wyprawia. A już o żadnych dla niego zagrożeniach nic mi nie wiadomo. Na mojej wyspie ich
na pewno nie ma.
- Nie słyszałeś, że chrześcijanie są dziś ścigani z mocy prawa w całym cesarstwie?
Większość wybito, ale niedobitki się rozpraszają i wciąż to się odradza.
- Tu nikt dotąd nie miał o nich zielonego pojęcia. Zresztą, teraz też nie ma.
Przywieźli człowieka, ale on siedzi wyżej, na górze, na dół nie schodzi, więc nikt się nim nie
interesuje. Zdarza się, że przypływają strażnicy, sprawdzają, pytają, ale nic wypytać nie
mogą.
- Nie chodzi między ludzi?
- Mieszka sam, ma tylko pomocników, którzy się zmieniają co jakiś czas. Gdy kogoś
spotka, jest miły, spokojny ale małomówny. Ani go lubią, ani nie lubią. Trudno uznać go za
groźnego. Więc dziwne mi się wydaje to, co mówisz. Ale, jak poucza nas historia, z
wygnańcami różnie bywa. Zwykle dożywają swych dni w zapomnieniu, ale niekiedy stają się
legendą,. A ta rzeczywiście, może być niebezpieczna. Tylko nie chce mi się wierzyć, żeby on
czemukolwiek miał przewodzić. Ludzie może go i słuchali, bo mówi krótko ale przekonująco,
umie zamącić w głowie. Ale to za mało na tak wielkie sprawy.
- Skąd to możesz wiedzieć?
- Bo go poznałem. Nawet ze dwa razy z nim rozmawiałem.
- I dopiero teraz mi to mówisz?!
- Spokojnie, człowieku. Powinieneś rzecz rozważyć na chłodno. Pospiech to zły
doradca.
- A nad czym mam deliberować?
- Poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Są jeszcze dwie sprawy, które warto sobie
wyjaśnić.
- Aż dwie?
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- Otóż to. Ale to może być dla ciebie kłopotliwe.
- Strachliwy nie jestem.
- No, dobrze. Skoro tego chcesz. Otóż, po pierwsze, przyszło mi do głowy, że choć,
jak twierdzisz, nie jesteś szpiegiem, to jednak mimo woli możesz nim się zostać.
- To bez sensu.
- A czemuż to, dobry Vitusie. Tylko dobrze się zastanów.
- Nad czym?
- Opowiedziałeś mi to i owo, a ja sobie to składam w dość ciekawy obraz.
- I co ci wychodzi?
- Idźmy po kolei. Powiedziałeś, że w Efezie rozmawiałeś z bardzo ważną osobistością.
Jak to było? Z kimś na najwyższym urzędzie – przytoczył moje słowa. – Czy jeśli spytam, że
z samym namiestnikiem, to bardzo się pomylę?
- Tak było.
- Musiałeś więc być kiedyś kimś na tyle znaczącym, że taki człowiek cię przyjął, choć
jak wyznałeś, jesteś już osobą prywatną. Może jednak nadal masz dla niego jakąś wartość?
- Poznałem go dawno temu, podczas wojny jerozolimskiej. Był jednym z wodzów.
Teraz, wracając przez Efez, poszedłem złożyć mu uszanowanie.
- Skoro znałeś samego wodza na tyle, że po latach możesz go odwiedzać, a on z tobą
rozmawia o ważnych sprawach, to w przeszłości nie byłeś chyba tylko zwykłym żołnierzem.
- Może i nie zwykłym, ale i nie bardzo ważnym.
- Ale zapewne bardzo przydatnym. To się pamięta. W grę wchodzą trzy możliwości:
albo pieniądze, albo rodzaj służby, albo jakieś powiązania rodzinne. Albo jakaś ich
kombinacja.
- Zapewniam cie, że namiestnik nie jest żadnym moim krewniakiem – nie wiem, czy
bardziej pochlebił mi czy rozbawiło takie przypuszczenie.
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- A więc pieniądze, albo rodzaj służby – powtórzył. – Na bogacza raczej nie
wyglądasz, chociaż kto cię wie? Ale i to sobie zaraz wyjaśnimy.
- Czy nie zapędzasz się zbyt daleko? – Zwolna przestawało mi się podobać to jego
dobieranie się do mojego życia.
- To tylko logika praktyczna. Pozorne drobiazgi, które pozwalają stawiać diagnozę.
Niczego sobie nie wymyślam. Idę tylko za twoimi słowami.
- Żeby cię nie wyniosło na jakieś manowce – skrzywiłem się z niechęcią.
- No, proszę, zacząłeś się irytować. A to znaczy, że dobrze mi idzie. Mam przerwać?
- Trudno, skoro zaszliśmy już tak daleko.
- Doskonale. Otóż, poznawszy cię już trochę, myślę sobie, że raczej nie walczyłeś w
legiach, ale że mogłeś być kimś do specjalnych poruczeń. To ledwie ulotne przypuszczenie,
ale bardzo mi pasuje do mojego pomysłu.
- Jakiego? – tu mnie zaciekawił. Jak też dalece sięga jego zdolność wyciągania
wniosków z tak małej ilości przesłanek?
- Człowiek zaufany w wojsku, podczas wojny bywa używany do rozmaitych zadań,
często tajnych. – Na chwile zamilkł, obserwując, czy coś dam po sobie poznać. – Zatem
wychodziłoby na to, że mogłeś być kimś w rodzaju szpiega, może zwiadowcy – dokończył
spokojnie, ale wciąż niepewny, czy nie za dużo sobie pozwala.
- Jeśli nawet masz racje – powtarzam, jeśli – to jaki to ma związek z moim
przyjazdem na wyspę? – Wzruszyłem ramionami, nie dając po sobie poznać, że zaskoczyła
mnie jego bystrość. – Od dawna już nie jestem pod niczyją komendą, oprócz własnej.
Namiestnik o nic mnie nie prosił, zresztą nawet nie wie chyba, że się tu wybrałem. Gdy od
niego wychodziłem, oznajmiłem, że wracam do Rzymu. Życzył mi dobrej drogi – i tyle.
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- I tu bym się z tobą nie zgodził – rzekł dziwnie stanowczo. – Może i nie miał prawa
ci nic nakazać, ale przecież mógł tak cię podejść, że sam z siebie zainteresowałbyś się tą
sprawą. Czy to nie on opowiedział ci o więźniu na wyspie?
- W rzeczy samej. Nawet sporo o tym mówił – samego mnie teraz to uderzyło.
- No, proszę, sporo mówił. Zapewne w szczególny sposób. Pewności nie miał –
przyjął znów mentorski ton. – Ale założył, że jako człowiek wyćwiczony w tropieniu
przeciwnika zapewne ze swej natury skusisz się i zechcesz sobie wyjaśnić, na własny użytek,
co też się kryje w tych chrześcijańskich sprawach. Dobry wódz zna swoich żołnierzy i wie jak
ich używać, nie mówiąc wprost do czego – zakończył sentencją, pasującą do wywodu.
- Czy w asklepionie uczyli również sztuki dowodzenia i prowadzenia wojny? –
użyłem żartu, żeby zebrać mącące się myśli i dokładniej przypomnieć sobie tamtą rozmowę z
Trajanem.
- Tego nie. Prędzej sztuki rozpoznawania ludzkiej skłonności do ukrywaniu własnych
słabości. A więc i do patrzenia dalej, niż tylko to, co widać gołym okiem – uśmiechał się
niewinnie, ale to był tylko pozór, za którym skrył skupienie uwagi.
- Przecież zostawiłem go w przekonaniu, że wyjeżdżam do domu – miałem dość tego
dociekania i postanowiłem je uciąć.
- A skąd pewność, że nie zechciał sprawdzić, czy nie dałeś się złapać na jego haczyk?
Czy nie śledził twoich kroków? – na wszystko miał gotową ripostę. – Oczywiście, pewności
nie miał, rozkazu wydać ci nie mógł, bo już nie jesteś w służbie, ale rzucić kostki – czemu
nie/? A nuż się uda? No, i wyszło nie jego.
- W żadnej sprawie pewności nie ma. Ale to już tylko twoja fantazja, dociekliwy
medyku. Chyba pomyliłeś się z diagnozą.
- Cokolwiek się tu wydarzy, nie ma teraz znaczenia. Ale nie zdziwiłbym się, gdyś po
powrocie do Efezu niby przypadkiem natrafił na tego urzędowego osobnika, a on zaprosiłby
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cię na miłą pogawędkę. O tym, a zwłaszcza o owym – tu zatoczył ręką w krąg po widocznej
okolicy. – A może i o czymś jeszcze, na co natrafiłeś i co wyszperałeś wcześniej. Dopiero
wtedy przekonasz się, czy miałem rację, czy nie.
- Bardzo to naciągany koncept – zaśmiałem się rozbawiony. – Przecież nie muszę
wracać przez Efez. Są jeszcze inne porty. Wystarczy, że znajdę kogoś, kto będzie płynął
prosto do Grecji. I wtedy twoje pomysły zdadzą się psu na budę.
- Roztropnie postąpisz – przytaknął. - Ale wtedy nie dowiesz się, czy wymyśliłem
fantazję. Z braku dowodu nie wynika jeszcze, że teza jest nieprawdziwa. Przecież co do
reszty, to wywiodłem wszystko jak należy. Nieprawdaż, drogi przybyszu? – zakończył
ironicznie unosząc rękę w tryumfalnym geście.
- Skończmy już z tym – sięgnąłem po kubek i przepiłem do niego na znak, że mam już
tego dość. – Wspomniałeś wcześniej o dwóch sprawach. Jedną mamy za sobą. A druga?
- Ta dotyczy twej chęci widzenia się z owym człowiekiem na wzgórzu.
- Masz coś przeciw? – spytałem zaczepnie, nie bez ironii.
- Ależ nie. Zresztą nie śmiem wtrącać się do twoich planów. Lecz chcę jedynie cię
ostrzec.
- A to znowu co za niespodzianka? Przecież idzie tylko o zwykłą rozmowę.
- Otóż nie wiem, czy dla ciebie będzie taka zwykła. Dla niego zapewne nic w niej
ciekawego chyba nie będzie. Ale dla ciebie – kto wie?
- Jeśli niezwykła, to czemu?
- Widzisz, ja z nim raz dłużej rozmawiałem i wiem, że to trudna rzecz. Nie w samej
treści, ile w tym, że on ma w sobie coś takiego, co jakoś niepokoi.
- Słowa to nie zagrożenie.
- Ale on ma to, o czym ci mówiłem, gdy wspominałem o odgadywaniu choroby.
Widzi więcej, niż pokazujesz.
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- A dokładniej, jeśli łaska. Chory nie jestem i nie szukam lekarza.
- Ma się wrażenie, że widzi cię na wylot – począł kręcić głową. – Spojrzy, i wie jaki
naprawdę jesteś. Właśnie to – nie kim jesteś, ale jaki. To szalenie irytujące. Czujesz się jakbyś
był nagi. Nijak go nie oszukasz.
- To znów jakieś fantazje. Wrażenia i odczucia.
- Ja zwykle nic nie ukrywam przed ludźmi, ale mam swoje zakamarki w duszy, które
znam tylko ja. Różne rzeczy w nich są. Dobre i złe. A on spojrzy, i czujesz, że ci do nich
zagląda jak chce. Nie żeby cię wystraszyć, albo nawet kłopotać. Po prostu, nie da się przed
nim niczego ukryć, ani udawać.
- Przecież nie czyta w myślach?
- Bardziej w tobie samym. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć.
- To dość osobliwa zdolność. Ale czy rzeczywiście aż niebezpieczna?
- To też nie tak. Nie czujesz żadnego niepokoju, że ci zaszkodzi.
- A jaki jest w rozmowie?
- Miły, spokojny, mówi krótko, ale stanowczo, choć nie twardo. I bardzo
przekonywująco – oznajmił, rozciągając słowa.
- W czym więc zagrożenie?
- W tym, że łatwo mu ulec. Jako medyk wiem, że człowieka można wprowadzić w
stan, kiedy traci wolę. Ale na to potrzeba specjalnych środków, oprawy, rytuału. A on chyba
umie sam z siebie tak cię podejść, że mu ulegasz.
- Chyba cię nie zauroczył?
- Nie, ale szybko skończyłem spotkanie. Wyczułem, że zwykła gadanina byłaby nie na
miejscu. A wdawać się wielkie dysputy nie było co. Pożegnaliśmy się, nawet bardzo
grzecznie. Ale na odchodnym zadał mi kilka pytań, po których długo nie mogłem zasnąć.
- Na przykład?
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- Nie powiem ci. Sam się przekonasz, jak potrafi człowieka zaskoczyć.
Manes dziwnie zamilkł i sięgnął po kubek. Dotąd tak wygadany w różnych tematach,
skory do perorowania na całego, teraz okazał zdumiewającą jak na niego powściągliwość. Z
twarzy znikła wesołość gawędziarza, pojawiło się zamyślenie. Złożyłem to na karb zmęczenia
gadulstwem i zmiany nastroju po sporej ilości wypitego wina. Sam też czułem znużenie po
podróży i odbytej dopiero co rozmowie.
- Cóż, nie wiem, czy traktować to jako radę, czy przestrogę.
- Ani jedno, ani drugie. Ale miej to na uwadze, gdy będziesz z nim rozmawiał.
- Gdzie go znajdę?
- W pół drogi stąd do świątyni Artemidy, na tej górze – wskazał ręką, wychylając się
ku drzwiom.
- Mieszka sam? W lesie?
- Sam nie jest, mówiłem ci przecież, że ma pomocnika. I nie w głębi lasu, tylko nieco
z boku od dróżki. Jest tam polanka pod stromym i skalistym zboczem, z małą jaskinią. Mają
obok wejścia do niej niewielką chatkę.
- Byłeś tam?
- Nie, w domu nie. Spotkałem go w lesie. Szukałem wysoko różnych potrzebnych mi
ziół, a gdy schodziłem natknąłem się na niego na drodze. Razem wracaliśmy, to i trochę
rozmawialiśmy.
- Mówili mi, że już jest stary.
- Lata to on ma, ale nie powiedziałbym, że staro się trzyma. Wręcz przeciwnie.
- I co?
- Co ci mam powiedzieć? Sam zobaczysz.
Rozmowa dobiegała końca. Wino się skończyło, nie było co dalej ciągnąć spotkania,
które z miłej zrazu pogawędki zamieniło się w poważny dyskurs. Manes nabił mi głowę
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różnymi myślami, warto więc było uporać się nimi w ciszy i spokoju. Obiecaliśmy sobie, że
znów się spotkamy, może nawet jutro, gdy wrócę z góry po poznaniu owego człowieka, dla
którego ty przypłynąłem.
Rozstaliśmy się w pogodnym nastroju, ja zaś, płacąc gospodarzowi za posiłek
poprosiłem go, by rano przygotował mi coś na całodzienną wyprawę w głąb wyspy. Spojrzał
ciekawie, lecz o nic nie pytał. Ani chybi podsłuchiwał, o czym była mowa, ale ani znakiem,
słowem czy gestem nie dał poznać, że wie, dokąd mam zamiar się wybrać. Oznajmił
natomiast wylewnie na cały głos, tak żeby wszyscy dokoła usłyszeli, że wręcz nie mam
pojęcia, jak go cieszy moja tu obecność – co, oczywiście, oznaczało, że liczy na dalsze
wyciąganie ze mnie kolejnych pieniędzy za pobyt pod jego dachem.
W swej izbie szybko ułożyłem się do snu, ten jednak nie chciał przyjść, mimo że
przecież dzień był męczący i pełny wrażeń. Najpierw podróż przez morze, potem długa
rozmowa z Manesem – jedno i drugie zajęło sporo czasu, wypełnionego nowością sytuacji, w
jaka sam się zapędziłem. Leżąc w ciemności, rozważałem, co mnie spotkało i sam się nie
mogłem temu nadziwić. Jeszcze kilka dni temu byłem spokojnym podróżnikiem w drodze do
domu, zadowolonym z uwolnienia się od obowiązków, bez troski o przyszłość. Tę miałem
zapewnioną dzięki pracy, jaką włożyłem w interesy rodzinne, w których miałem swoje
udziały, zatem nie musiałem się martwić o dalszy los własny i swych bliskich. Dopisywało mi
zdrowie, wiek nie ciążył jeszcze nadchodzącą słabością. Mogłem więc tylko dziękować
losowi i bogom za przychylność i dobre widoki na najbliższe lata.
Lecz naraz jedno spotkanie, w istocie przypadkowe, spowodowało, że coś, co z pozoru
miało służyć zaspokojeniu chwilowej ciekawości, skłoniło mnie do przerwania powrotnej
podróży i zajęcia się sprawą w sumie mało dla mnie ważną, acz nieco intrygującą. Czy to z
nudów, czy z chęci doznania małej odmiany w nieco nużącym wędrowaniu przez Azję, czy
wreszcie z natury starego zwiadowcy – dość, że trochę się ożywiłem i począłem myszkować
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po ludziach i okolicy, by choć trochę wyjaśnić sobie ową zagadkę, jaka tkwiła w szerzeniu się
owej nowej żydowskiej wiary. Sama religia mnie nie interesowała, ale to, co mówił był o niej
Trajan świadczyło, że nie idzie tu tylko o jakieś bóstwo i jego nauki, lecz o jakiś dziwny,
rzekomo niebezpieczny wpływ na sprawy publiczne i państwowe. Wydało mi się warte
wyjaśnienia sobie – na miarę moich możliwości – czy to jedynie mrzonki, czy rzeczywiście
jest na rzeczy coś, co – ukryte pod zwyczajnością powszechnego ładu i porządku – niepokoi
nawet samych cesarzy do tego stopnia, że wypowiadają temu wojnę.z użyciem prawa i całej
mocy państwa.
I tak znalazłem się na maleńkiej, sennej wysepce, gdzie z woli Domicjana przebywał
pewien stary człowiek, którego uznano za na tyle groźnego, że aż go na dobre usunięto z
widoku publicznego. Nie skazano go, żadnego wyroku nie wykonano, tylko wywieziono – co
samo w sobie też było zagadką, jako że władza nie okazuje zwykle pobłażania wrogom,
których traktuje poważnie. Jest więc chyba kimś niezwykłym – tylko z jakiego powodu?
Opowieść Manesa o jego osobliwej rzekomo zdolności wpływania na ludzi wydała mi się
raczej bajką, niż realnością. Zresztą, czyż nawet największy fanatyk, i to jeszcze spomiędzy
Żydów, których inne ludy niezbyt przecież lubią, może słowami i modłami jakkolwiek
porywać tłumy do buntów? Jeśli nawet ma wyznawców, to oprócz chwilowych zachwytów,
bez żadnej siły, nie da rady wzbudzać żadnych gwałtownych poruszeń, grożących tumultami.
Wzywanie do nieposłuszeństwa to chyba za mało, żeby zagrozić władzy. Zresztą, są na to
sposoby, przewidziane prawem, a jest ono u nas skrupulatnie przestrzegane – zwłaszcza w
tym względzie. Co innego gdy ma się za sobą wojsko, senat i duże pieniądze. Ale nie słowa,
choćby i najpiękniejsze i wzniosłe.
Na koniec zmęczenie wzięło górę nad rozmyślaniami i usnąłem w najlepsze.

79

Dzień drugi
Od lat nawykły do żołnierskiej dyscypliny, wstałem wcześnie rano i zaraz po krótkim
oporządzeniu się zszedłem na dół. Mastyn przezornie trzymał już dla mnie posiłek, a gdym
skończył jeść wręczył mi poręczną torbę z prowiantem i małym bukłakiem wina na drogę.
Spytał, czy jestem zadowolony z gościny, a ja zapewniłem go, że nie może być lepiej –
oczywiście, jak na tutejsze warunki. Z kolei sam wypytałem go, którędy mam iść do świątyni
Artemidy, co mi wyjaśnił na podeście, wskazując właściwy kierunek w stronę widocznej stąd
góry. Specjalnie wskazałem taki cek mej wyprawy, żeby nie wspominać, iż w istocie idzie mi
owego starca, który mieszka tam gdzieś wpół drogi, a on nie miał widać śmiałości przyznać
się, że z wczorajszego podsłuchiwania doskonale wie dokąd się wybieram. Życzył mi tylko
dobrej wycieczki i powodzenia.
- Gdziekolwiek będziesz, niech cie wspierają dobre duchy naszej wyspy – rzekł
pompatycznie ale i znacząco na pożegnanie i wrócił do swoich zajęć.
Patmos to wyspa małych wzgórz, z kilkoma większymi górkami, zarosłymi lasami.
Trzeba mi było najpierw podejść do nich, a tam już znaleźć ścieżkę, którą opisał mi Mastyn.
Odszukanie jej nie zajęło wiele czasu, aż wreszcie, gdy ją znalazłem, ruszyłem nią z impetem,
mimo ze miejscami była dość stroma i kamienista. Trochę to trwało, lecz w pewnej chwili,
jakby znienacka, dojrzałem z pewnego oddalenia owo skaliste zbocze, gdzie spodziewałam
się spotkać owego starego, żydowskiego nauczyciela nowej wiary.
I nie pomyliłem się. Wyszedłem wprost na nie, i zobaczyłem mały domek pod samą
górą, a obok ciemne wejście do sporej groty. Przed wejściem do niej, na dużych, płaskich
kamieniach, okrytych skórami, siedzieli dwaj mężczyźni, przeglądając jakiś mały zwój –
jeden dość jeszcze młody, a naprzeciw niego człowiek starszy, ale rzeczywiście
niesprawiający wrażenia sędziwego i słabego. Zbliżyłem się zwolna, a oni, zorientowawszy
się, że ktoś zszedł z głównej ścieżki i kieruje w ich stronę, podnieśli głowy i spojrzeli w moim
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kierunku. Na chwilę zastygliśmy we wzajemnym przyglądaniu się sobie, ja zaś stałem i nie za
bardzo widziałem jak mam się do nich zwrócić. No, ale dotarłem wreszcie tam, gdzie
zamierzałem i z pewną dozą ostrożności zbliżyłem się do nich, unosząc zwolna ręce w
niemym powitaniu.
- Wędrowiec z daleka pozdrawia was, panowie, z wielkim uszanowaniem –
odezwałem się w greckiej mowie, nie za bardzo wiedząc, jak należy zwracać się do
chrześcijan i czy oni aby w ogóle mają jakieś specjalne formuły na taką okoliczność. Uznałem
jednak, że zwykła grzeczność jest jednaka dla wszystkich i wystarczająca, by rozpocząć
znajomość.
Przez chwilę panowała cisza, bez odzewu. Młodszy szybko wstał i niepewny, co ma
robić, spojrzał na swego siedzącego nauczyciela pytającym wzrokiem. Ten zaś przyjrzał mi
się z uśmiechem i wcale nie słabym głosem oddal mi powitanie.
- I my cię pozdrawiamy gościu z drogi w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a także
witamy w imieniu własnym – odparł również greką, niby zwyczajowo i milo, lecz z dodaniem
słów, które wymówił z lekkim pochylenie głowy. – Kim jesteś, i co cię do nas sprowadza? –
spytał powoli. – Bo, jak się domyślam, nie jesteś tu przypadkiem.
Wtem jego młody towarzysz zbliżył się do mnie i począł wpatrywać z bliska w moją
twarz. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, lecz szybko się to wyjaśniło, w sposób zgoła dla mnie
nieoczekiwany.
- Nauczycielu – wykrzyknął w stronę siedzącego – ja znam tego człowieka! Raz go
tylko widziałem, ale doskonale zapamiętałem na całe życie – mówił gorączkowo, bynajmniej
nie przyjaznym tonem.
Zaskoczony, nie wiedziałem, jak się zachować. Pamięć mam dobrą, ale nie byłem w
stanie na gorąco przypomnieć sobie czegokolwiek związanego z tym młodzieńcem. Ten
tymczasem nie przestawał mi się przyglądać, aż wreszcie wyjaśnił, o co mu chodzi.
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- To rzymski żołnierz! – skierował na mnie oskarżycielsko palec – Był w Jerozolimie.
Tak, teraz sobie przypominam, stamtąd go pamiętam.
Starszy nie odzywał się, tylko wpatrywał we mnie, czekając, co powiem. Młody zaś
zwrócił się do niego i zaczął perorować.
- To musi być człowiek nasłany, na pewno w złych zamiarach. Spójrz na jego broń.
Zwykli ludzie z czymś takim się nie obnoszą.
- Spokojnie, Gajusie, nie ma co się gorączkować – odezwał się jego nauczyciel. –
Zaraz sam nam to wyjaśni, nieprawdaż? – zwrócił się do mnie, nie okazując żadnego
przestrachu, wręcz jakby dobrotliwie.
- Prawda, walczyłem niegdyś w Judei, choć nie w legiach i nie w bitwach –
przyznałem, nic więcej nie wyjaśniając. – Ale nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek
spotkał tego człowieka – przyjrzałem mu się dokładniej. – Przecież musiał być wtedy chyba
dzieckiem. A z wojska odszedłem już dawno temu. Jestem tu prywatnie, z dobrej woli i bez
łych zamiarów – coś jednak trzeba było im powiedzieć, żeby nie uprzedzili się do mnie
bezpowrotnie.
- I co ty na to, Gajusie? – spytał – mój rozmówca. – Jakże to wtedy było?
- Uciekaliśmy z Jerozolimy, ojciec, matka i nas dwoje małych dzieci. W drodze
napotkaliśmy grupę innych uciekinierów. Jeden z nich rozpoznał, że rodzice są wyznawcami
Chrystusa, a wtedy rzucili się na nich z kijami i kamieniami. Obwiniali o wszystkie
nieszczęścia, jaki wtedy spadły na nasz kraj. Ojca strasznie pobili, matkę szarpali, gdy nas
zasłaniała od niechybnej śmierci. Bylibyśmy zginęli wszyscy, gdyby naraz nie pojawił się
skądś rzymski patrol i nas nie rozdzielił. Niestety, ojciec zmarł od ran, ale nam udało się
przeżyć.
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- To prawdziwie bolesne wspomnienia, Gajusie – pokiwał głową starzec. – A co ty na
to, rzymianinie? Bo kimkolwiek jesteś, to przecież widzę, że jesteś Latynem – teraz zwrócił
się do mnie, niczym sędzia podczas rozprawy, wysłuchujący głosu stron.
- Zdarzały się wtedy i takie przypadki, bo była wtedy miedzy Żydami ich własna
wojna domowa. Ale mogło tak być. Szczegółów nie pamiętam, a już tym bardziej osób.
- Czy jesteś pewny, że to był ten właśnie człowiek? – zwrócił się do młodego
krzykacza, wskazując na mnie ręką.
- Minęło wiele czasu, ale poznaję tę twarz. Tego się nie zapomina. – Zamilkł, zamknął
na chwilę oczy, a po chwili odezwał się już spokojniej, acz zbolały głosem. – Matka nakazała
mi później, żebym zapamiętał tamtego żołnierza, bo sam bóg nam go zesłał na ratunek.
- I tak bez wątpienia było. Więc zaniechaj gniewu i podejrzeń o złe zamiary. Ktoś, kto
ratuje dzieci w niebezpieczeństwie, nie może być złym człowiekiem. Pamiętaj, co mówił nasz
Pan i kiedy – tu podniósł rękę jakby z namaszczeniem. – Ktokolwiek uczynił dobro jednemu
z nich, mnie to uczynił.
Przebacz mi, panie, zgrzeszyłem niewdzięcznością – Gajus zawahał się, ale zaraz
wzniósł wzrok ku niebu wręcz rozmodlony.
Czułem się nieswojo, bo nie wiedziałem jak mam to wszystko traktować. Minęło
zaledwie kilka chwil rozmowy, a oni obydwaj, każdy po swojemu, co i raz odwoływali się do
swego Jezusa, jakby był obecny i brał udział w tym zdarzeniu. Jak tu teraz wypytywać o ich
wiarę, kiedy widać, że oni nią żyją w każdym słowie?
- Na pewno Bóg ci przebaczy, bo uniosłeś się w niepokoju, że coś nam grozi. I dobrze,
że mimo to wspominasz tego człowieka z wdzięcznością.
- Wybacz mi, panie, że tak się uniosłem – zwrócił się Gajus do mnie już spokojnie –
ale to w trosce o naszego nauczyciela. Mam go chronić, więc pierwsze, co mi przyszło do
głowy, to obawa o jego życie.
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- Dobrze cie rozumiem, młody człowieku – odparłem pojednawczo. – Ludzkie losy
czasami dziwnie się splatają bez naszej wiedzy czy udziału.
- Nic nie dzieje się bez powodu, żołnierzu – odezwał się starzec mentorskim tonem –
We wszystkim trzeba widzieć wolę Boga i jego dla nas dobroć. Siądź proszę, koło nas.
- Nie sadzę, panie, żeby tamto wydarzenie było czym innym jak tylko przypadkiem –
zasiadłem z boku, na ziemi. – Owszem, szczęśliwym dla tamtych ludzi, ale jednak
przypadkiem.
- Bóg zsyła nam pomoc poprzez tych, których stawia na naszej drodze. Nie zawsze
musimy wiedzieć, że wypełniamy jego wolę, lecz to, co czynimy zawsze jest z nią zgodne –
rzekł spokojnie, zwyczajnie, bez patosu, jakby to była oczywistość.
- Jeśli coś robię, to z własnej woli – sprzeciwiłem się takiemu widzeniu swych
uczynków. – Ratowałem wówczas tamte dzieci, bo choć trwała wojna, a oni należeli do
naszych wrogów, to jednak uważałem, tak jak nadal uważam, że zabijanie matek z dziećmi to
bezsensowne barbarzyństwo. To była moja własna decyzja, choć przecież mogłem postąpić
inaczej i Nie poniósłbym za to żadnej kary.
- To ty tak sądzisz. Lecz skąd możesz wiedzieć, że masz rację? Z jakiegoś powodu to
właśnie ty znalazłeś się wtedy w tamtym czasie i tamtym miejscu. Właśnie ty, ktoś z takim a
nie innym przekonaniem – stwierdził, znów z niezachwiana wręcz pewnością w głosie. –
Postąpiłeś zgodnie z nim, a to uratowało życie komuś, komu według bożej opatrzności
sądzony był inny los. Miał przeżyć, i przeżył.
- Tak się akurat złożyło, i nic więcej – trzymałem się swego zdania. – Mógł się trafić
ktoś inny, mógł się w ogóle nikt tam taki nie pojawić.
- Mylisz się. Życie nie jest jeno sumą przypadków, Wszystko ma swoją przyczynę i
cel – a te znane są tylko Bogu. My z trudem potrafimy je odgadywać, a i to dopiero po jakimś
czasie.
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- Nie wydaje mi się, żeby bogowie, czy nawet twój bóg, zajmowali się życiem
każdego człowieka z osobna, i to w najdrobniejszych szczegółach. Za dużo fatygi –
próbowałem zażartować, ale wyszło mi to chyba niezbyt udanie.
- Więc czemu tu się znalazłeś? Również przypadkiem? – znienacka dołączył do
tematu moją osobę i moją tu obecność.
- Poniekąd właśnie tak. Miałem zupełnie inne plany, ale w drodze kogoś odwiedziłem,
czegoś się dowiedziałem i zachciało mi się sprawdzić prawdziwość tego, com usłyszał.
- I tak tobą życie miota od przypadku do przypadku? Byłbyś tylko niczym kawałek
suchego drewna na morskiej fali? W wolnej chwili zastanów się nad tym – spojrzał na mnie,
uśmiechając się życzliwie, zadowolony z użytego porównania,.
Nie zaprzeczył moim słowom, nie ocenił, lecz zadał pytania, które zabrzmiały niczym
propozycja poważniejszego zastanowienia się nad tym, co oznajmił jako swoją prawdę. Nie
wiedziałem, co odpowiedzieć, żeby go nie urazić, ale i żeby trzymać się własnego zdania.
Przyszły mi na myśl wczorajsze słowa Manesa o tym, że ów człowiek potrafi mącić w głowie
w taki właśnie sposób. Czy to takimi retorycznymi sztuczkami wciąga ludzi do swych nauk?
Może to i chytre, ale przecież nie trzeba zaraz iść za jego zaleceniami. Ale w duchu
przyznałem, że nigdy mi takie myśli nie przychodziły do głowy. Może dlatego, że zawsze
miałem podobne rozważania za zajęcie dobre dla uczonych filozofów albo znudzonych
nierobów, a nie dla zwykłego człowieka, który nie ma powodów, by się mu oddawać dla
zabicia czasu.
- W życiu zdarzają się zbiegi okoliczności, których przewidzieć nie sposób, a które po
czasie okazują się rzeczywiście znaczące w skutkach. Ale nie wierzę, by był w tym jakiś
wyższy plan – nadal obstawałem przy swoim. – Przecież gdyby nie były przypadkowe, to
znaczyłoby, że są nieuchronnością, wiodącą do jakiego celu.
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- Dobrze myślisz, rzymianinie, ale twoja natura nie chce pogodzić z tym, że nie ty
wyznaczasz ów cel.
- Przecież to bez sensu! – zaperzyłem się. – Uważam, że sam jestem panem swego
losu. Jeśli coś mi się przydarza, jeśli na swojej drodze napotykam coś, albo kogoś, sam
decyduję, co mam dalej robić – wyjaśniłem swoje przekonanie najlepiej jak umiałem. – Od
tego mam rozum, który mi to podpowiada. Mam wolną wolę i zawsze wolny wybór –
zakończyłem stanowczo, wręcz butnie.
- W tym ostatnim ci nie przeczę – zgodził się z uśmiechem na twarzy nie bacząc na
moje poruszenie. – Lecz powiedz, czym kierujesz się w swych wyborach.? – spytał tak
zwyczajnie, że nie wyczułem w jego słowach żadnej pułapki.
- Własnym dobrem, i dobrem moich bliskich. Także względami powinności,
wynikających z obyczaju i moich obowiązków – odparłem bez namysłu, z całym
przekonaniem
- Jakże więc to było wtedy w Judei?- ciągnął dalej swe pytania łagodnym tonem. – Nic
ci przecież nie groziło, spełniałeś swoje obowiązki. Czy liczyłeś na jakieś korzyści, albo
pochwałę? Albo bałeś się nagany dowódcy, gdyby się o tym dowiedział?
- Ani jedno, ani drugie. Zresztą, nic mi nie groziło. To był odruch zwyklej ludzkiej
litości – stwierdziłem zgodnie z prawdą, lecz już w trakcie odpowiedzi wyczułem ku czemu
zmierza.
- Ale jakaś decyzja – uniósł rękę, by podkreślić wagę swych słów. – Ważna decyzja,
której wagi wtedy raczej nie rozważałeś. Odruch, który jednak przybrał postać wolnego
wyboru – było to ni stwierdzenie faktu, ni ukryte pytanie, Tym krótkim wywodem trochę
mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że tak można objaśnić sens tamtego zdarzenia, dla mnie
przecież przypadkowego, o którym szybko wtedy zapomniałem.
- Nie miało to później żadnego znaczenia. Życie toczyło się dalej swoim trybem.
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- Dla ciebie wtedy nie miało. Ale przed chwilą okazało się, że jednak jego skutek
zaważył nie tylko na życiu mojego tu ucznia i jego dalszym losie. Także na tym, że cię teraz
przyjmujemy z wielką życzliwością.
- Powinieneś, panie, uczyć filozofii – zaśmiałem się, lecz trochę sztucznie, żeby
pokryć zmieszanie.- Albo retoryki. Potrafiłbyś zapędzić każdego w kozi róg. Przecież takim
sposobem można łączyć w czasie chyba wszystko z wszystkim, choć nie wiem właściwie po
co – spróbowałem ironii, lecz czułem, że nie najlepiej pasuje do toku rozmowy.
- Filozofem nie jestem – zaśmiał się, Ciekawe, to już drugi tu na wyspie człowiek,
który mimo swej oczywistej rozumności wypiera się takiego porównania. – Po swojemu mnie
przeceniasz. Zresztą, ludzka uczoność często bywa głupstwem u Boga, więc nie ma co tracić
na nią czasu.
- Kimże więc jesteś, panie?
- Zwykłym sługą bożym, któremu mój Pan nakazał głosić jego słowa i prawdę.
- Słyszałem, że jesteś ostatnim żyjącym towarzyszem i uczniem waszego proroka,
Jezusa.
- Jezus Chrystus nie był prorokiem, lecz Synem Ojca swego. Wcielonym słowem
Boga – wygłosił te słowa spokojnie acz wielce uroczyście.
- Nic z tego nie pojmuję, co mówisz, panie. Ale chciałbym się dowiedzieć, o co w tym
chodzi.
- I dlatego tu jesteś?
- Rozmawiałem w Efezie z niejakim Tyranusem, greckim nauczycielem. –
Zauważyłem, że kiwnął głową i wymienił spojrzenia z Gajusem. Bez wątpienia obydwaj
wiedzieli o kim mówię. – Wiele mi opowiadał o chrześcijanach, a mnie to nijak nie chciało
się złożyć w jakiś sens, ani ludzki, ani boski. To on wskazał mi Patmos, jako miejsce, gdzie
znajdę wyjaśnienia dla moich wątpliwości.
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- Wątpliwości, czy pustej ciekawości? – tym razem odezwał się Gajus, nieco
złośliwie. Mimo zażegnania wcześniejszej sytuacji, wciąż był chyba nieufny.
- Nie ciągnie mnie do błahych ciekawostek, młody człowieku – rzekłem to ostrzej,
niżbym chciał. – Słyszałem jednak, że wasza wiara się szerzy po całym cesarstwie, mimo że
ludzie dają za nią głowę. Ty przecież też jesteś cesarskim więźniem – zwróciłem się do starca.
– Czemu mają was za tak groźnych, że aż wydają specjalne przeciw wam tak ostre prawa?
Chciałbym się dowiedzieć, w czym widzą w was zagrożenie? Czy w samej nauce, czy może
w czymś, czego nie wiem, ale co moglibyście mi wyjaśnić? Jak widzicie, pytam szczerze, bez
złej woli i bez krętactwa – zakończyłem te przydługą mowę pełen niepokoju, czy aby nie
przesadziłem ze swoją otwartością i natarczywością.
Zapadła cisza. Młodszy czekał, co odpowie jego nauczyciel, ten zaś wpatrywał się we
mnie z uwagą, ale bez wyraźnych oznak złości, natręctwa czy niechęci. W rzeczy samej,
Manes miał chyba rację. Czułem bowiem, że w tym milczeniu jakby przenikał mnie
wzorkiem bez żadnego z mojej strony oporu. Co ciekawe, wcale mnie to nie peszyło. Było mi
już właściwie wszystko jedno, na czym stanie. Zrobiłem, co było w mojej mocy. Jeśli
podejmą rozmowę, to wywiem się przynajmniej choć trochę tego, po co tu przyjechałem, a
jeśli odmówią, to sobie pójdę, wrócę do Efezu i ruszę dalej z powrotem do Rzymu. Gdybym
chciał być złośliwy, pomyślałbym sobie, że teraz zdecyduje o tym ich wolna wola, a nie moja
– a jaki będzie tego skutek, nie wiedzą chyba ani oni, ani ja.
- Uczciwy jesteś i uczciwie mówisz – rzekł w końcu spokojnie starzec. – Skoro jest w
tobie dobra wola poznania naszej prawdy, pomożemy ci. Lecz wiedz, że niełatwa będzie dla
ciebie próba.
- Skąd takie przekonanie? – zdziwiłem się, że tak to przedstawiał. – Niejednemu już w
życiu stawiałem czoła i niejedno słyszałem. Czego miałbym się obawiać? – spytałem z dużą
pewnością w głosie.
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- Nie czego, lecz kogo – odparł, a widząc zdziwienie na mej twarzy dodał: – siebie.
- Zdumiewasz mnie, panie – wzruszyłem ramionami. – Ale niech i tak będzie, choć
nie rozumiem, o czym mówisz. Nie przekonam się, dopóki nie dowiem, w czym rzecz.
- Zrozumiesz, jeśli taka będzie wola Boga – odparł zwolna, pochylając głowę z
uśmiechem.
- W pierwszej kolejności stawiałbym jednak na własny rozum – on swoje, a ja też
uparcie swoje.
- To trochę za mało, dobry żołnierzu – pokiwał głową. – Lecz od czegoś musimy
zacząć, nieprawdaż? - ostatnie słowa skierował do swego ucznia. – Skoro nasz Pan go tu
przywiódł, więc miał w tym swój cel. Zatem nie możemy mu odmówić – nie wiedziałem, czy
ta odmowa miałaby dotyczyć mnie, czy jego boga.
- Zostawmy na razie czemu się tu znalazłem i jaki sam miałem w tym cel, lecz
zapewniam cię, że gotowy jestem wysłuchać z należytą uwagą wszystkiego, co mi powiesz.
Znów począł się we mnie wpatrywać, lecz nie wyczytałem w jego wzroku ani
zniecierpliwienia, ani niechęci. Może wciąż niedowierzał moim intencjom, może zastanawiał
się, czy warto poświęcać czas obcemu i nieco natrętnemu intruzowi?
- Nie odmówię ci – oznajmił wreszcie ku memu zadowoleniu, tak jakby czytał w
moich myślach. – Szukałeś i znalazłeś. A że prosisz, więc dostaniesz. Tak jest zapowiedziane.
Choć powtarzam, nie będzie to łatwe zadanie – mówił jak nauczyciel, przyjmujący ucznia do
szkoły – Przyjdź jutro, o tej samej porze. Dzisiaj mamy tu jeszcze sporo swoich zajęć –
wyjaśnił, wskazując wzrokiem na leżący obok niego zwój.
- Będę na pewno – odparłem wstając z ziemi. – I nie dam ci spokoju, póki mi
wszystkiego nie objaśnisz –zapewniłem, skłaniając się na pożegnanie.

89

- Zatem idź z panem bogiem – wypowiedział swą sentencję z pewnym
namaszczeniem. Gdy już miałem odejść znów się uśmiechnął, trochę przewrotnie. – I
zastanów się, jak to jest z tymi przypadkami w życiu. To jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
- Jak każesz, nauczycielu – przytaknąłem z nutką żartobliwej przekory, jakby
przyjmując do wiadomości zadanie do odrobienia w domu. Następnie odwróciłem się i
ruszyłem z powrotem, a po chwili wyszedłem na leśną ścieżkę, którą tu przyszedłem.
Przystanąłem, zacząłem się rozglądać i zastanawiać, czy od razu wracać do portu, czy
może – korzystając z tego, że już tu dotarłem – wybrać się dalej w górę do świątyni Artemidy,
o której wspominał Menes. Czasu miałem do woli, dzień był ciepły, czułem zadowolenie,
żem dopiął swego, a na dole nie czekało mnie chyba nic ciekawego, jeśli nie liczyć widoku
strasznej dziewoi, podającej wino. Z lekkim sercem począłem piąć się po wydeptanej dróżce,
nie czując specjalnie zmęczenia mimo jej sporej stromizny. Po niedługim czas wyszedłem na
szczyt, gdzie na sporej polanie stała niewielka, ale pięknie zdobiona świątynia z widocznym
posągiem bogini i ofiarnym ołtarzem. Po chwili pojawił się człowiek w średnim wieku, w
towarzystwie młodzika – obydwaj w skromnych szatach, ale ze znakami kapłaństwa,
podobnymi do tych, które już widziałem w efeskim artemizjonie.
Po zwyczajowych pozdrowieniach ów starszy, zapewne główny tu kapłan, zagadnął
mnie, ciekaw, kim jestem i skąd przybywam.
- Znam tu niemal wszystkich na wyspie, ale ciebie nigdy nie widziałem. Musisz być
przyjezdnym, choć na marynarza nie wyglądasz?
- Bo i nim nie jestem – odparłem. – Przypłynąłem na kilka dni w sprawie prywatnej, a
ze powiedziano mi o dwóch świątyniach boskich bliźniąt, więc postanowiłem je po kolei
odwiedzić.
- Czcimy ich szczególnie, bo tu właśnie, na tej wyspie wydala je na świat Leta pod
osłoną Seleny – powiedział to z wielkim namaszczeniem..
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- Różne słyszałem na ten temat opowieści. Ale nie będę się spierał, bo nie znam tak
dobrze dawnych dziejów i mitów.
- Nie jesteś Grekiem – było to właściwie nie tyle pytanie ile stwierdzenie.
- Pochodzę z Rzymu. Przypadkiem przejeżdżałem przez Efez i tak wyszło, że trafiłem
do was na Patmos.
- Osobliwy to musiał być przypadek – przyjrzał mi się pytająco, lecz nie śmiał widać
dopytywać dalej.
- To nie tu ma nic do rzeczy – uciąłem temat. – Niebawem, pierwszą łodzią, jaka mi
się nawinie, wrócę tam, skąd przybyłem.
- Skoro załatwiłeś swoją sprawę – próbował dalej podpytywać niedomowieniem, lecz
zbyłem go nic nieznaczącym kiwnięciem głowy, co wyraźnie mu się nie spodobało. – Ale
chwali ci się, że postanowiłeś złożyć cześć naszej bogini – wyraźnie dał do zrozumienia, że
oczekuje ofiarnego datku.
- Bądź spokojny, kapłanie, znam doby obyczaj i należną powinność. Skoro już tu
jestem, chciałbym pokłonić się Dianie – tak my ją nazywamy w Rzymie. Podobnie jak to
uczyniłem w Efezie.
A więc jesteś z Rzymu – znów podpytywał, ale puściłem mimo uszu tę uwagę. – Cóż,
doskonale – rzekł rozczarowany. – Zatem chodźmy.
Bez dodatkowych wyjaśnień, wespół ze swym pomocnikiem, doprowadził mnie z
wyuczonym dostojeństwem do posągu i ołtarza. Oddaliśmy rytualne pokłony i przez dłuższą
chwilę staliśmy w milczeniu. Wreszcie wycofaliśmy się tyłem i oddaliwszy się nieco od
świątynnego zabudowania, usiedliśmy na kamiennej ławie. Tam wyjąłem z torby kilka monet
spojrzałem na niego pytająco, by mi wskazał, jak i gdzie mam je złożyć.
- Daj mi je, nie kłopocz się – sięgnął po pieniądze szybko, sprawnie i bez zbytnich
ceregieli. - Taki tu mamy zwyczaj. Tylko w czas święta jest na to specjalny rytuał – wyjaśnił,

91

jakby chciał zatrzeć wrażenie aż nadto już widocznej chytrości. Prawdę mówiąc, odechciało
mi się dalszej rozmowy. Bo i o czym?
Poprzestałem więc jedynie na zwyczajowych pochwałach oraz słowach uszanowania i
pełnego zrozumienia dla ich tu ważnej posługi, on zaś nawet nie udawał, że chce mi
cokolwiek opowiadać o owym świątynnym przybytku i jego historii. Obydwaj dopełniliśmy
tego, co do nas należało wedle obyczaju, a na więcej żaden z nas ochoty zbytniej nie
okazywał. Zorientowawszy się, że nic już ze mnie nie wyciągnie, ani wiadomości ani
pieniędzy, odprowadził mnie do ścieżki, lecz przy pożegnaniu ni stad ni z owąd zwrócił się do
mnie poufałym głosem.
- Uważaj, panie, gdy będziesz wracał. Mieszkają tam bardzo źli ludzie.
Domyśliłem się, że chce mnie po swojemu przestrzec przed owymi dwoma
chrześcijanami przy grocie, lecz udałem, że nie wiem o czym mowa.
- Jeśli nawet są tu gdzieś jacyś zbójcy, to dam sobie radę – śmiejąc się pokazałem na
swój sztylet za pasem.
- Nie, nie, to nie aż tak. Ale osiadli tam nikczemnicy i szczególni wrogowie samego
cesarza. Są tu na wygnaniu z jego rozkazu. Gdy kogo przydybią w drodze, strasznie mącą mu
w głowie. Namawiają do gwałtu przeciwko naszej bogini i nieposłuszeństwa dla władzy.
- Nie martw się, kapłanie, nie tak łatwo mnie podejść, ani bronią, ani tym bardziej
słowami – uspokoiłem go z poważną miną.
Domyśliłem się, że mój rozmówca pełni tu rolę jakby dodatkowego stróża, donosząc
gdzie trzeba o starym człowieku z dołu i o jego gościach. Może i mnie sprawdzał, czy aby nie
mam jakiej sprawy do starego nauczyciela chrześcijan. Cóż, wiadomo, że kapłani lubią bawić
się w politykę, a ci tu na maleńkiej wysepce bez wątpienia chcą przypodobać się władzy
namiestnikowskiej, licząc na jakieś dla siebie korzyści. Mogą też udawać ważnych przed
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miejscowymi i zapewne bacznie obserwują, czy kto z nich nie odwiedza więźnia lub wręcz
mu w czym pomaga.
To powszechny zwyczaj w całym cesarstwie – wciągać świątynie do szpiegowania
wyznawców tego czy innego bóstwa. Jakże to wszystko podobne do siebie – gdziekolwiek nie
sięgają wpływy Rzymu. Sam nieraz stosowałem takie sztuczki i namowy tam, gdzie
przychodziło mi wojować jeszcze w służbie Wespazjana i Tytusa. Ludzie są przekupni, bo
chciwi, a ze strachu bojaźliwi, a władza, która umie używać właściwych dźwigni, wiele może
korzystać na znajomości tej mechaniki ludzkiej natury.
Schodząc z góry zatrzymałem się, by przysiąść pod drzewem i zjeść, co mi
przygotował Mastyn. Gdy zaspokoiłem głód, począłem ogarniać myślą to, co się dziś
wydarzyło. Dwie wizyty – i dwa różne odczucia. Jedno całkiem miłe, choć ledwie jako
obietnica zaspokojenia ciekawości, jaka mnie tu przywiodła. Drugie zaś – mdłe, zaprawione
niechęcią do prowincjonalnego kapłana, bez cienia podziwu dla miejsca, w którym służy swej
bogini. Chrześcijanie okazali się życzliwi, aczkolwiek w pierwszym osądzie uznałem, że
jesteśmy sobie chyba obcy pod każdym względem. Z drugiej strony – beznamiętni strażnicy
tradycji, którzy swą posługę najwyraźniej traktują niczym oficjalny urząd. No, i jak to
urzędnicy, nie są od tego, żeby nie dopomnieć się po swojemu o zapłatę.
Z takimi też wrażeniami wróciłem do zajazdu i zasiadłem przy stole na podeście. Jak
spod ziemi wyrosła przed mną postać Mastyna, uśmiechniętego, z dzbanem wina w ręku.
Przysiadł się i aż gotował z ciekawości, co też robiłem i gdzie byłem.
- Po dobrej minie widzę, że miałeś, panie, udaną wyprawę – zagadnął, patrząc mi w
oczy w oczekiwaniu na jakieś zwierzenia. – Ale długo to trwało – dodał znacząco.
Mastynie – zaśmiałem się – wszystko było tak, jak trzeba. Zobaczyłem, co chciałem
zobaczyć, podziwiałem, co było godne podziwu, spotkałem kogo chciałem spotkać – dałem
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do zrozumienia, że odwiedziłem chrześcijan. I tak pewnie się tego domyślał po wczorajszym
podsłuchiwaniu mej rozmowy z Manesem.
- I jakie wrażenia? – chytrus nie pytał wprost, lecz przecież najbardziej go ciekawiło,
jak przebiegło moje spotkanie z ludźmi przy grocie.
-Jak najlepsze. Gdy odpocznę i wszystko sobie przemyślę, to ci powiem więcej –
uciąłem to wypytywanie. – Na razie przygotuj mi coś większego do jedzenia. To, co mi dałeś,
było dobre, ale jednak skromne.
- Oczywiście, oczywiście – wstał, nieco rozczarowany. – Siedź tu sobie, wypoczywaj,
panie, a my już zajmiemy się tym, co cię na pewno zadowoli.
Jak obiecał, tak i zrobił. Więcej mnie już nie nagabywał, za to doskonale nakarmił.
Siedziałem potem leniwie, sącząc wino i przyglądając się okolicy. Byłem sam, lecz nastawał
czas, gdy powinni się już schodzić goście. Wcale mnie nie zdziwiło, gdy jednym z
pierwszych okazał się Manes, nadchodzący żwawo, podpierając się długim kijem, którego
używał chyba dla podkreślenia swego dostojeństwa, niż swspomożenia kroku. Pomachałem
mu ręką, on zaś, podszedł i bez pytania dosiadł się do mnie, dając do sali znak, by
przyniesiono mu kubek. Zaraz zjawiło się owo dziewczę straszliwej urody, obdarzając nas
niezwykłym zgoła uśmiechem, który wręcz zapierał dech w piersiach.
- A więc wróciłeś cały i zdrowy, drogi przybyszu. Ale czy tylko na ciele, czy również
i na umyśle? – zażartował, nalewając sobie wina.
- Czy wyglądam na poturbowanego? – wesoły ton Manesa dobrze mnie nastroił.
- Na zewnątrz niby wszystko w porządku, ale czy w głowie też? – spojrzał z pozoru
niewinnie, ale jednak czujnie.
- Jeśli chcesz widzieć, czy zostałem zauroczony, to ci powiem, że nie. Choć to i owo
mnie zastanowiło.
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- A więc jednak! – wykrzyknął z uciechą. – Ostrzegałem – uniósł tryumfalnie palec w
górę. – Teraz zaczniesz rozmyślać, kombinować, gmerać w pamięci, żeby szukać
argumentów na zachowanie zdrowego rozsądku. Z każdą wizytą u tych żydowskich
dziwaków będzie coraz gorzej. Bo chyba dobrze się domyślam, że znów się do nich
wybierasz?
- Owszem, wybieram – odparłem butnie i zaczepnie. – I będę do nich chodził tak
długo, dopóki nie wywiem się tyle, żeby wyrobić sobie własny sąd o chrześcijanach. W końcu
ten starzec to najlepsze źródło wiedzy o nich.
- Tego nie wiem, ale nadal przestrzegam. Zresztą, czy to aż tak dla ciebie ważne?
- To sprawa ambicji. – Widząc zdziwienie na jego twarzy, dodałem wyjaśnienie. –
Kiedyś byłem zwiadowcą. Gdy już wpadłem na trop tego, co miałem wyszukać, nie
ustawałem, aż mnie doprowadzał do celu.
- Pies gończy – zaśmiał się złośliwie. – No, ale jak dobrze rozumiem to było w
służbie. A teraz twierdzisz, że jesteś człowiek prywatny.
- Bo jestem – upierałem się, nieurażony porównaniem.
- I proszę, znów miałem rację – aż tryumfował. – Ten namiestnik musi dobrze znać się
na ludziach. Zrobił sobie z ciebie narzędzie, choć ty sam o tym nie wiesz – pokiwał głową z
politowaniem.
- Jeśli nawet miał taki zamiar, to się zawiedzie. Mówiłem przecież, że z Patmos
wracam prosto do Rzymu.
- Żołnierz z ciebie może i dobry, ale polityk fatalny – machnął ręka w geście
rezygnacji. – Zrozum, że jeśli zechce, to cię dopadnie i tam. Oczywiście, po przyjacielsku –
zarechotał
- Tacy jak on, nie przyjaźnią się z takimi jak ja.
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.- A kto powiedział, że sam to zrobi? To by było dziwne, nieprawdaż? Ale naśle kogoś
dobrze ci znajomego, ot, jakiegoś kompana z wojska. Albo kobietę, bo one są w takich
małych intrygach bardzo sprytne i pomocne. Zaczniesz opowiadać, wspominać, rozgadasz
się, może nawet zechcesz popisywać wiedzą. – perorował z zapamiętaniem. – No i wycisną
cię jak pomarańczę, bardzo dla nich soczystą!.
- Nie myślałeś, żeby zostać pisarzem? Tragikiem!? Na fantazji ci nie zbywa – niby
mnie rozbawił, ale i zaskoczył swoimi przewidywaniami.
-Na mój nos tu nie ma chyba żartów. – naraz mienił ton na poważny, nawet głos mu
się zmienił. – Sprawa z chrześcijanami to nie takie sobie łapanie bandy złodziejaszków na
targowisku. Skoro sam cesarz wydaje takie prawa, skoro poluje się na ludzi i morduje
tysiącami za wyznawanie swojej wiary, to szykuje się duża awantura i to na długie lata.
- Przesadzasz. Pojawiło się i zniknie. Byle dobrze postraszyć – zaprzeczyłem, trochę
zdziwiony poważniejszym tonem, jaki zabrzmiał w jego glosie.
- Ale to jednak z jakiegoś powodu nie wygasa, i chyba nie wygaśnie. Oni tam dobrze
to już wiedzą, a na pewno przeczuwają. – Ponieważ milczałem, zdumiony jego słowami,
ciągnął dalej. – Skoro cesarz trzyma tu tak ważną dla nich figurę, zapewne traktując ją jak
zakładnika do gry w politykę, to chyba rzecz jest o wiele poważniejsza niż się nam razem z
tobą malutkim statystom tego świata wydaje. Wspomnisz moje słowa – teraz nie był już
prostym, wesołkowatym gawędziarzem z małej, ubogiej wysepki na dalekim morzu, lecz
zagadkowym człowiekiem o przenikliwym rozumie, który zdawał się czytać przyszłość z
najmniejszych nawet znaków, jakie dostrzegał tam, gdzie inni widzieli tylko drobiazgi,
przypadki czy drobne, dokuczliwe kłopoty do szybkiego załatwienia.
- Też myślę, że coś w tym jest, ale aż tak czarno nie widzę. Straszysz jak jakaś
Kasandra.
- I co, nie miała wtedy racji?
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- To tylko legenda.
- Przestroga, choćby i szalona, nieraz się nią staje, tyle że poniewczasie. Taki to już
los wieszczek. A raczej klątwa.
- Nie rozumiem
- Bogowie dają im widzenie, ale i piętno szaleństwa. Gdy wizje są piękne, wszyscy się
cieszą, lecz gdy bywają mroczne, nikt nie daje im wiary, mając je za znak obłędu. Chyba ze
strachu, nie sądzisz?
- To dla mnie za mądre, Manesie. Wolę cie, gdy żartujesz, niż gdy filozofujesz. Innych
oskarżasz, że mącą ludziom w głowach, a sam nie jesteś lepszy.
- Drogi wojaku, jeszcze niejedna rozmowa nas czeka. Przekonasz się, że będzie
ciekawie – przepił do mnie na wesoło.
- Wierzę w jedno, i w drugie. Ale na dzisiaj mam dość wrażeń – dopiłem swoje wino i
wstałem,. – Mam nadzieje, że mi wybaczysz – pożegnałem go gestem i wszedłem do zajazdu.
Na mądre ale czcze według mnie rozważania nie miałem już ochoty, a zmęczenie i wino
zrobiły swoje. Manes ze zrozumieniem przyjął moją decyzję i zaczął się rozglądać się za kimś
z dochodzących co i raz gości, z którym mógłby spędzić resztę wieczoru.
Wdrapałem się na schody, a w izbie zaraz położyłem do łóżka. Spodziewałem się, że
z miejsca zasnę, lecz sen nie chciał przyjść. Leżałem i nachodziły mnie rozmaite myśli, a z
nimi i wspomnienia, które próbowałem dopasować do tego, czegom się nasłuchał przez cały
dzień. Im więcej tego było, tym bardziej mąciło mi się w głowie. Moja prosta w zamyśle
wycieczka na wyspę najwyraźniej zamieniała się w coś więcej, niż tylko przerwa w podróży,
dla zaspokojenia błahej ciekawości. Ale w co?
Przypadek – to słowo powracało jak natrętna mucha. Ten żydowski nauczyciel zadał
mi nie lada zadanie! W stanie ni to jawy, ni to snu, wróciła pamięć pewnych zdarzeń, które
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zebrane razem ułożyły się w całość zgoła niezwykłą, jeśli uznać, że mimo oczywistej
przypadkowości dały kiedyś początek jednej a ważniejszych odmian mego życia.
A zaczęło się to wiele lat temu od wyjścia na plac obozowy garnizonu legii,
stacjonującej na dalekiej granicy imperium. Z rozkazu Wespazjana, już od dwóch lat cesarza,
miałem przygotować dość niezwykłą misję jako szpieg, ale i strażnik wielkiej wyprawy do
niemal w ogóle nieznanych nam krain północnych barbarzyńców. Po prostu, wyszedłem tam
wtedy z pretorium i wracając do siebie zatrzymałem się, by nieco rozprostować kości po
porannym pisaniu i wysłaniu raportu, jaki nazajutrz miał zabrać zaufany posłaniec do Rzymu.
Moje żołnierskie życie toczyło się wedle pewnego ułożonego planu, niemniej przybrało
wtedy obrót tyleż dla mnie ciekawy, co niespodziewany.
xxxxx
Na wojnie w Judei zeszły mi trzy lata służby – ciężkiej i trudnej, wypełnionej licznymi
niebezpiecznymi obowiązkami i przygodami, z których udawało się wychodzić cało, a przy
tym z coraz to nowymi doświadczeniami i umiejętnościami. Po śmierci Nerona, w
Jerozolimie ofensywę chwilowo przerwano, ale w samym mieście i wokół niego zapanował
chaos i wojna domowa między Żydami. Wespazjan, obwołany przez wschodnie legiony
cesarzem, najpierw wyjechał do Egiptu, potem wrócił i dalej prowadził walki, czekając jak
ułożą się sprawy w stolicy. Albowiem losy cesarstwa ciągle były niepewne, gdyż. pretendenci
do tronu wojowali ze sobą ponad rok, a w istocie to armie z różnych prowincji walczyły o
własne wpływy w państwie. Ostatniego z trzech chwilowych władców, Witeliusza, w
rzymskich bitwach pokonano, pojmano i skazano na śmierć. Dopiero wtedy Wespazjan został
przez senat ostatecznie uznany za imperatora, po czym oddał dowództwo Tytusowi i podążył
do Italii.
W samej Jerozolimie panoszyła się dzika anarchia. Umiarkowaną i ugodową
większość terroryzowali fanatycy różnych odmian pod wodzą trzech przywódców –
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niejakiego Jana z Giskali, Idumejczyka Szymona z Gerazy i miejscowego Eleazara, z nich
chyba najgroźniejszego i sprawiającego najwięcej kłopotów. Co prawda, ich bandy walczyły
ze sobą, ale gdy Tytus wreszcie otoczył miasto, połączyły się i stawiły nam wspólnie silny
opór. Oblężenie trwało pięć miesięcy, trzeba było przejść trzy linie okopów, atakować po
kolei olbrzymie wieże Heroda, zamek antoniński, wreszcie największą warownię, czyli
świątynię. Tę wreszcie zdobyto i spalono, mieszkańców i obrońców miasta wzięto głodem, a
wielu wyrżnięto, tak, że ledwie nielicznym udało się uciec i ujść z życiem. Tylko w
niektórych miejscach w prowincji broniły się resztki oddziałów owego Eleazara, ale i one
padły, a jego wojownicy skończyli samobójstwem.
Do niewoli trafiło wtedy wiele tysięcy Żydów, a w całej krainie nakazano, by
świątynne podatki płacić teraz kapitolińskiemu Jowiszowi. Ustanowiono silne rządy w
Cezarei, by raz na zawsze przeszkodzić odradzaniu się państwa żydowskiego pod wodzą
wszechwładnych kapłanów, a na znak rzymskiego panowania w miejscu zburzonej świątyni
wzniesiono łuk na chwałę Tytusa.
Przez cały ten czas byłem wraz ze swą drużyną w ciągłym ruchu, wyszukując gniazd
oporu, kryjówek i miejsc pobytu rozproszonych oddziałów buntowników. Mieliśmy swój
udział w wielu sukcesach naszych wojsk, tyle że mało kto wiedział co i jak robiliśmy. Jako
podręczni pomocnicy dowódców zasłużyliśmy sobie na pochwały i awanse, niemniej
trzymaliśmy się w cieniu, pozostając pod wyłączną komendą obydwu Flawiuszy. Szczęściem,
nie biorąc bezpośredniego udziału w walkach, nie popadaliśmy ani w żołnierskie otępienie,
ani w bitewne okrucieństwo. Podstęp, chytrość, czujności i przebiegłość – to była nasza
główna broń, a władanie nią opanowaliśmy w stopniu wręcz doskonałym. Podobały mi się te
gry na spryt, na ryzykowne podchody pod wroga, na oszukiwanie go i tropienie słabych
punktów w jego szeregach. Tytus kiedyś powiedział mi, że jeden nasz oddział jest dla niego
więcej wart niż co najmniej dwie centurie.
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- Gdyby wojna polegała na takich sztukach, jakie wy uprawiacie, dawno byśmy już ją
wygrali kilkoma podobnymi drużynami – u kogoś nieskorego do czczej gadaniny, takie słowa
znaczyły tyle, co najwyższe pochwały. Myślę, że nie był jednak do końca szczery, ponieważ
sam, wówczas gwałtownik i okrutnik dla wrogów, wolał ich bezwzględnie tępić siłą i bez
litości. Później, gdy został cesarzem, bardzo się zmienił i złagodniał, ale w Judei samo
wspomnienie jego imienia do dziś wywołuje wśród Żydów zapiekłą nienawiść do
wszystkiego co rzymskie.
. – Dobrze się stało, że, wtedy zdecydowałeś się na tę służbę. Byłem pewny, że dasz
sobie znakomicie radę – dodał, gdyśmy się rozchodzili do swoich obowiązków.
Po szczęśliwym powrocie z wojny dostałem czas na odpoczynek w domu, ale Tytus
ani myślał zwalniać mnie z wojska. Dał mi tylko trochę swobody, bym odsapnął w wygodach
i spokoju, lecz nakazał, bym pozostawał w gotowości, gdyż niebawem, z tego, co wie, jego
ojciec będzie miał dla mnie nowe zadanie. Nie mówił jakie, a ja nie pytałem, rad z tego, że
zażyję zasłużonych wywczasów. Drużynę tymczasem rozpuściłem, nakazując jednak, by
wszyscy byli w pobliżu, gdyż niebawem przyjdą dalsze rozkazy.
W domu nosili mnie na rękach, ojciec obnosił się po mieście ze swoją dumą, matka
chlipała, lecz tym razem z radości. Nawet brat Marek, który przedtem miał mnie za
lekkoducha, teraz okazywał mi uznanie i gratulował otrzymania sporego nadania ziemskiego
pod Rzymem za zasługi wojskowe. Przekazałem mu je w zarząd w zamian za niewielki
procent, gdyż przejmował już od ojca rodzinne interesy i doskonale umiał obracać każdym
dobrem, jakie mu podlegało. Mnie życie osiadłe jeszcze nie interesowało, polubiłem
awanturniczy żywot cesarskiego zwiadowcy i czekałem na to, co też Wespazjan mi uszykuje.
Zapraszano mnie, fetowano, schlebiano, domagano się opowieści – słowem zostałem
bohaterem salonów, głaskanym z włosem i pod włos aż do obrzydzenia. Po takiej wojnie z
wesołego i lekkomyślnego młodzika niewiele zostało, chyba że zamiłowanie do kobiecych
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wdzięków. Atrakcji w tym mi nie brakowało, gdyż damy bardzo lubią ekscytacje, jakie w ich
mniemaniu może im zapewnić niespożyta siła młodego, zwycięskiego wojownika. Wszystko
to razem budziło u jednych podziw, u innych zawiść, co w sumie czyniło mnie pożądanym
gościem najlepszego rzymskiego towarzystwa, mimo że protekcji żadnej u mnie nikt znaleźć
nie mógł. Wszelako wydoroślałem na tyle, że nieco inaczej już patrzyłem na jego próżniacze
życie, więc nie groziło mi zapamiętanie się w korzystaniu z chwilowej sławy. Nie szukałem
honorów, swoje nagrody dostałem, cieszyłem się wypoczywaniem, urozmaicanym zabawą i
nieszkodliwymi miłostkami.
Wreszcie pewnego dnia z rana przed naszym domem pojawił się cesarski posłaniec z
wezwaniem do bezzwłocznego stawienia się na Palatynie. Gdym tam przybył, od razu
zaprowadzono mnie prosto do Wespazjana, którego zastałem przy studiowaniu razem z
Tytusem jakichś map i dokumentów. Mój dowódca, a dawny dobry kompan, teraz druga
osoba w państwie jako prefekt pretorianów, bardzo czynnie przyczyniał się do ojcowskich
rządów i stał u jego boku dzień i noc. Obydwaj powitali mnie krótko, a sam cesarz bez
zbytnich wstępów oznajmił, że ma dla mnie zadanie, a właściwie podwójną misję w
garnizonach na północnych granicach imperium – a nawet jeszcze dalej. Zwłaszcza ta druga
część rozkazu zaintrygowała mnie, gdyż była zapowiedzią ruszenia chyba gdzieś aż do krain
barbarzyńskich, niemal w ogóle nieznanych, o których nie miałem dotąd zbyt dużego pojęcia.
Tytus wyłuszczył mi po kolei, o co chodzi. Po śmierci Nerona i podczas zamętu roku
wojny trzech cesarzy, wśród ludów północnych od zachodu, zwłaszcza Keltów i Germanów,
wszczął się ruch na rzecz zmiany tamtejszych układów. Pojawił się pewien Bataw
znakomitego rodu, niejaki Cywiliusz, dawniejszych żołnierz rzymski, który w ogólnym
zamęcie zamierzał po swojemu rozgrywać własne ambicje. Ciekawy to był człowiek, zdolny
oficer, który brał wcześniej udział w pokonaniu Brytów, lecz potem się rozzuchwalił i zaczął
działać na własną rękę. Neron kazał go wraz z bratem pojmać i w pętach przywlec do Rzymu,
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by sądzić za zdradę. Cywiliusz zbiegł jednak, gdy w skotłowanej stolicy zaczęły się walki o
tron.
Z początku postawił na Witeliusza, nawet wsparł go swymi kohortami. Gdy
nieszczęsny pretendent przegrał swą kartę w Rzymie, sam wszczął otwartą wojnę z
cesarstwem. Po pierwszych sukcesach jego bunt począł się szerzyć, gdyż wsparły go inne
ludy, żądające odłączenia się od imperium. Wybiwszy dwie nasze legie, obwołali nawet
samodzielne państwo galijskie, wierząc w przepowiednie swej prorokini i jej kapłanów o jego
nadejściu. Wespazjan, który już objął władzę w stolicy, najpierw próbował się układać z
Cywiliuszem, lecz gdy to zawiodło, szybko wysłał tam jednego ze zdolniejszych wodzów,
Cerealisa, dla przywrócenia dawnych porządków. Ten szybko wybił samozwańcom z głowy
ich ambitne pomysły, przeciągając chytrze na swoją stronę co bogatszą i znaczniejszą lokalną
arystokrację. Zawarł z Batawami nowy, korzystny układ, lecz na wszelki wypadek zostawił
tam dziesiąty legion, który pokonani musieli opłacać z własnej kieszeni – nie licząc podatków
i różnych trybutów. Nadto kazał wyburzyć starą stolicę i wznieść nową w zupełnie innym
miejscu. Mieszkańcy szemrali, lecz – pokonani i skłóceni – nie mieli już nic do gadania.
Jeszcze wcześniej cesarz rozwiązał wrogie mu legie nadreńskie i na nowo je
uformował, utworzył też osobną, wierną mu gwardię pod komendą zaufanych ludzi.
Żołnierzy zhołdowanego Batawa zostawił, lecz porozsyłał ich oddziały po całym państwie,
żeby rozproszone nie sprawiały kłopotu. Koniec końców nad Renem i dalej na północy
zapanował spokój, lecz dość niepewny.
- To będzie jedna część twojej misji, Vitusie – oznajmił mi Tytus po szybkim
wyłożeniu jak rzeczy tam się z grubsza mają. – W sam raz dla ciebie. Objedziesz tamtejsze
garnizony i rozeznasz się czy komuś znów nie przychodzą do głowy jakieś konszachty z
miejscowymi ludami i ich władcami.
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- Rzym daleko, a tam bogactwa spore, więc z lojalnością różnie może być – wtrącił się
Wespazjan. – Rozmaite słuchy mnie dochodzą, a nie mogę sobie pozwolić na dalszą
szarpaninę na północnych granicach.
- To rozumiem, panie, lecz czy nie wyda im się podejrzane, że ktoś się wśród nich
kręci bez konkretnego zadania – odparłem z pewnym wahaniem. – Zwłaszcza, że trzeba
będzie też węszyć między miejscowymi, poznawać ich bliżej, a tego ukryć się nie da.
- I tu właśnie dochodzimy do drugiej części twojej misji – Tytus przerwał mi w pół
myśli. – Trochę dziwnej dla ciebie, bo nie wojskowej, lecz jakby handlowej. No, powiedzmy,
również i takiej, dla zachowania pozorów – dodał, widząc zdziwienie w mojej twarzy. –
Dlatego zawieranie znajomości w okolicznych osadach będzie najzupełniej zrozumiałe.
- Jak mam to rozumieć? – zaskoczył mnie tą niejasną dwuznacznością. – Nie jestem
kupcem tylko żołnierzem.
- Zwiadowcą, mój drogi, nadal cesarskim zwiadowcą – Tytus miał w zwyczaju krótko
ucinać najmniejsze nawet oznaki wątpliwości czy zastrzeżenia. – ale szczególnego rodzaju.
- Poczekaj, sam mu to wyjaśnię – teraz wtrącił się cesarz. – Nadal nim pozostaniesz,
ale w szczególnej roli. Chcę wysłać wyprawę handlową po złoto północy. Chyba wiesz, co to
takiego?
- Żółty kamień – znałem tylko nazwę. – Mówią na niego lynkurium.– wyliczałem to,
co ludzie o nim mówili. – Widziałem sporo ozdób z niego zrobionych. Bardzo cennych.
- Grecy zwali go elektron. A Germanie nazywają go bursztyn. Rzeczywiście, kosztuje
krocie. Niczym azjatycki jedwab. Ale u nas go nie ma. Za to na dalekiej północy można go
zbierać workami.
- Kilka lat temu Neron wysłał tam swych ludzi, a ci przywieźli mu wielki bursztynowy
łup – Tytus wszedł ojcu w słowo. – Od żołnierzy wiem, że zaczął się tam spory kupiecki ruch
od Istru aż w stronę Swebów i Wenetów i w ogóle północnego oceanu. Dotąd tamtejsze
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interesy są raczej średnie, ale zaczyna się dużo dziać, więc warto się im przyjrzeć – brzmiało
to gładko, ale znaczyło tyle, że cesarz ma zamiar sporo z nich uszczknąć dla siebie.
- O tamtych krainach wiemy tyle co nic – znów odezwał się Wespazjan. – Dużo
szczegółów, ale mało rzeczy przydatnych dla wojska. Żyje tam wiele ludów i trudno się
połapać kto jest kim, gdzie mają miasta, osady, jakie siły i umocnienia. Od dawna idą wciąż
ku nam i od dawna są z tym kłopoty.
- Znasz przecież dawną historię Markomanów? – Tytus wszedł mu w słowo. – A
Germanie, Galowie, Jazygowie, podzieleni na dziesiątki pomniejszych plemion – wyliczał na
palcach. - Takich jak oni nie brakuje. Z Dakami mamy na razie spokój, ale kto wie, co knują.
- Kiedyś sprzymierzyliśmy się z nawet z północnymi Lugiami przeciw Kwadom, ale
trzeba było ich się pozbyć, bo groziły kłopoty – cesarz tylko machnął ręką.
- Słyszałem o jednych i drugich, ale prawdę mówiąc nie mam o nich żadnego pojęcia
– rozłożyłem ręce, szczerze przyznając się do braku dostatecznej edukacji w geografii.
- Nie ty jeden. Zresztą, trudno ich zliczyć, a niektórych nawet rozróżnić.– Wespazjan
zbył moją uwagę, nie dając jednak poznać, o co mu chodzi. – Ale musimy zbierać o nich tyle
wiedzy, ile tylko się da – dodał znacząco, co zabrzmiało nieco tajemniczo.
- I to będzie twoje główne zadanie, Vitusie – wyjaśnił krótko Tytus. – Będziesz
zwiadowcą, choć pojedziesz jako dowódca eskorty wyprawy kupieckiej.
- Cesarskiej wyprawy – podkreślił Wespazjan z naciskiem. – Nie ukrywam, że zależy
mi na jak największym ładunku tego bursztynu – rzekł to z naciskiem. – Skarb pusty,
potrzeby państwa wielkie, więc połączymy dwie sprawy w jedno.
- Z tego, co słyszałem od ojca, są w Noricum duże domy kupieckie, które wiele
handlują na północy. Mają w tym wielkie doświadczenie, swoich ludzi, znają szlaki. Może
warto z nimi połączyć siły?
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- Nie ma mowy! – żachał się Wespazjan. – To zdziercy, i ci z Akwilei, i ci z Savarii.
Choćby tacy Bordiowie, już raz mnie kiedyś oszukali na cenach przy dostawach dla wojska –
wyraźnie się zezłościł na wspomnienie tamtejszego, znanego powszechnie domu
handlowego.– Obejdzie się bez nich.
- A w podróży nie mógłbyś ufać nikomu od nich – dodał Tytus
- Znam cię i wiem o tobie tyle dobrego, że jestem pewien, iż sam doskonale dasz sobie
z tym radę – skończył Wespazjan miłym pochlebstwem, Ale mnie wale nie było do prostej
uciechy, tym bardziej, że zaraz dowiedziałem się dodatkowej, niezwykłej nowiny.
- Panie, zrobię, wszystko, żeby wywiązać się z tego niezwykłego obowiązku –
odparłem z należytym ukłonem. – Rozumiem, że wybrani tu kupcy, licząc na zysk, wyłożą
odpowiednie środki na takie wsparcie. – ostrożnie przeszedłem do konkretów. – To przecież
będzie sporo kosztować.
- Nieodrodny syn swego ojca – zaśmiał się Wespazjan. – Żołnierz, ale z głową do
interesów. Oczywiście, wyłożą, co trzeba – Przerwał i spojrzał spode łba. – Więcej dowiesz
się we własnym domu - – dodał podejrzanie wesoło.
W jednej chwili pojąłem, na czym polegał jego plan. Cesarz ani chybi wciągnął mego
ojca do tej awantury, a ja miałem gwarantować sukces im obojgu. Zrobiłaby się więc z tego
sprawa również niejako rodzinna z wielkim ryzykiem – zarówno dla mego życia, jak i naszej
fortuny. Miałem zostać cesarskim szpiegiem w obcych krainach, ale jednocześnie stawałem
się jakby zakładnikiem, odpowiedzialnym za pomyślność bliskich. Zagotowało się we mnie,
ale głównie dlatego, że nikt w domu nie powiadamiał mnie, co się w naszych interesach
knuje. Prawda, nigdy się nimi specjalnie nie interesowałem, lecz tym razem szło przecież i o
moją osobę. Tymczasem ojciec i brat trzymali swe plany w tajemnicy, także i przede mną,
zapewne za poradą samego cesarza.
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Nie dałem po sobie poznać, że pojąłem tę kombinację, lecz ich uśmiechy świadczyły,
że doskonale o tym wiedzą. Cóż, Wespazjan był chytrym graczem i szczwanym lisem w
rozgrywaniu ludzi, a już tam, gdzie chodziło o pieniądze, nikt nie mógł się z nim równać.
Umiał je wyciskać skąd tylko się dało, nawet – jak słyszałem – z beczek, pełnych
nieczystości. Prawda, nie brał nic dla siebie, żył skromnie, wszystko obracał na pożytek
państwa, ale litości w ściąganiu podatków i sięganiu do kieszeni obywatel nie miał za grosz!
- Wszystkie sprawy wojskowe przekaże ci Tytus – cesarz zbierał się do odejścia. – Ma
też kilka ciekawych rzeczy, które powinieneś poznać, ale to już sam ci o nich powie – rzekł i
z gestem pozdrowienia szybko wyszedł, zostawiając nas samych.
- Wiem, co myślisz, Vitusie. Ale to nie jest byle jakie zadanie, a ty nadajesz się do
tego, jak mało kto – syn wzorem ojca ciągnął dalej pochlebstwa, choć doskonale zdawał sobie
sprawę, że niezbyt mi się podoba tak osobliwe połączenie interesów cesarskich z interesami
mojej rodziny. –. Jako żołnierzowi nie muszę ci chyba specjalnie tłumaczyć, jak ważna jest
wiedza o tamtych granicach i ziemiach. I przy okazji wszyscy na tym skorzystamy, bo zyski
mogą być ogromne.
- Szczerze mówiąc, Tytusie, nie wiem, co jest tu pierwsze, a co drugie – wobec
przyjaciela mogłem otwarcie wyrazić swą opinię o tym projekcie. – Ale skoro taka jest wola
cesarza, wypełnię ją najlepiej, jak będę potrafił. Nie mnie sądzić o wielkich sprawach takiej
wagi.
- Kochasz przygody, a w tej na pewno nie będziesz się nudził. Zwłaszcza podczas
wędrowania z kupcami - uśmiechnął się pojednawczo, choć przecież wiedział, że mam jechać
w nieznane, zagadkowe i zapewne niebezpieczne. Lecz miał rację, zawsze pociągało mnie
ryzyko, więc mimo zastrzeżeń wobec ich kalkulacji, rad byłem, że znów ruszę w świat.
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- Wiedz, że nie będziesz jechał całkiem w ciemno – jego zdolność odgadywania
cudzych myśli była wręcz irytująca. – Dam ci kogoś niezwykle pomocnego, kto raz już
przemierzył szlak na dalekiej północy.
- Kto to taki?
- Był w służbie owego ekwity, którego przed laty wysłał tam Neron. Człowiek prosty,
dzielny, choć chytry na pieniądze. Wydaje się sprytny i obrotny, co w takiej drodze jest nie
bez znaczenia. Najważniejsze, że sporo pamięta, gdzie był i z czym tam ma się do czynienia.
No, i trochę rozumie tamtą mowę, przynajmniej wzdłuż drogi, jaką wtedy przemierzali.
- To pewne/
- Zajęło mi to trochę czasu, ale go odnalazłem. I sprawdziłem – dodał, a ja nie pytałem
jak. Wiadomo, policja ma swoje sposoby. – Przyślę ci go, sam wypytasz, co uznasz za
konieczne.
Spotkanie kończyliśmy kilkoma ustaleniami, dotyczącymi przygotowań, terminów,
transportu i wszelkich innych spraw, związanych z wyjazdem. Spytałem też o pieniądze i
zapłatę dla ludzi, których zabiorę jako drużynę.
- Co tobie i twoim będzie potrzeba, zapłacę, ale po większej części koszty spadną na
kupców. Przecież będą mieli swoje zyski, i to niemałe, nawet po odliczeniu tego, co my
weźmiemy. Porozmawiaj z ojcem, wiem, że się już namawia z kilkoma chętnymi do udziałów
– trochę mnie tym zbył, lecz wiedziałem, że w odróżnieniu od Wespazjana nie ma aż tak
głodnego węża w kieszeni.
I tak to zaczęła się kolejna przygoda z cesarskiego rozkazu. Spotykaliśmy się jeszcze z
Tytusem kilka razy, w tym czasie skrzyknąłem swoich towarzyszy z dawnej służby w Judei,
wysłuchałem rad owego poleconego mi człowieka, tyle że z zabrania go ze sobą
zrezygnowałem, bo już do takiej wyprawy się nie nadawał. Owszem, sporo wtedy widział i
wiedział, ale po latach tęgiego popijania nie umiał już tego składnie wyłożyć ani zbornie, ani
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politycznie. Nadto nijak nie dało się odróżnić, co w jego opowieściach było prawdą, co brało
z wyobrażenia, co z ubarwiania lub wyolbrzymiania rzeczy zwykłych, wreszcie co z chęci
popisu i oczekiwania nagrody. Co nieco jednak z niego wydusiłem, zwłaszcza konkretów,
przydatnych dla zachowania ostrożności i bezpieczeństwa zarówno w samej podróży, jak i w
kontaktach z miejscowymi. Musiało mi to wystarczyć, resztę sam sobie układałem w głowie
jak tylko potrafiłem.
Całą wyprawę podzieliliśmy na dwa etapy. Najpierw miałem pojechać sam z drużyną
do obozu w Carnutum nad Istrem i zająć się rozpoznawaniem sytuacji na tamtejszych
limesach. Później, na dany przez mnie znak pocztą cesarską, dojadą tabory kupców, z którymi
wyruszymy w daleką drogę na północ. Tą częścią przygotowań zajął się ojciec wraz z
Markiem, którym udało się namówić kilku mniejszych i większych bankierów, gotowych do
wyłożenia funduszy na tę kupiecką awanturę. Ryzykowali, lecz zapewnienie cesarskiej
ochrony taborów łagodziło ich obawy.
Nie był to już mój kłopot, umówiliśmy się jedynie co do ich wielkości i rodzaju.
Prawdę mówiąc, było mi obojętne, co zabiorą i jak to wymienią na ów złoty kamień, tak przez
wszystkich pożądany. Jedyne, co zrobiłem, to po powrocie z Palatynu ostro rozmówiłem się
w domu ze swoimi i długo nie dawałem się udobruchać ich pochlebstwami i wykrętnymi
argumentami. Potem więcej już do tematu nie wracaliśmy. Ja zająłem się swoimi sprawami,
oni swoimi. Gdy w końcu wyjeżdżałem, życzyli mi powodzenia i całkiem hojnie wyposażyli
w srebro i złoto, nadto ojciec wręczył mi osobną, małą pieczęć bankową na wypadek, gdybym
gdzieś po drodze do granic znalazł się w jakiejś niezwykłej i szczególnej potrzebie.
Po trzydziestu dniach jazdy, wyposażony w listy cesarskie, które dawały mi wielkie
prawa u dowódców garnizonów, znalazłem się w Carnutum, gdzie założyłem swoją bazę
wypadową. Rozpuściłem wiadomość o planowanej wyprawie, więc nikogo nie dziwiły moje
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rozmowy z żołnierzami, jak i rozjazdy po bliższej i dalszej okolicy na spotkania w
okolicznych osadach miejscowych ludów.
I tam też właśnie miał miejsce ów przypadek, który okazał się jakże ważny dla mojego
dalszego życie – tyle że nie wojskowego, ale prywatnego. Stojąc kiedyś na obozowym placu
dostrzegłem dwóch żołnierzy, prowadzących w stronę pretorium jakiegoś pokrzykującego
człowieka. Popychali go, szturchali mimo jego sprzeciwów, stanowczo i wyraźnie wrogo.
Obok szła młodziutka dziewczyna, trzymająca go za rękę i coś do niego mówiąca, ale bez
śladów paniki. Mogłem odwrócić się i odejść w swoją stronę, lecz coś mnie podkusiło –
gestem zatrzymałem idących i spytałem żołnierzy, co to za ludzie, dokąd ich prowadzą i
dlaczego. Usłuchali wezwania, gdyż wiedzieli, że choć nie mam tu żadnej szarży, to jako
cesarskiemu wysłannikowi należy mi się posłuch.
- Prowadzimy tę kanalię do dowódcy, bo należy mu się kara za oszustwa – taką
odpowiedź usłyszałem na pytanie, o co tu chodzi.
- Kto to taki?
- Miejscowy dostawca prowiantu dla naszych kuchni. Sprzedaje zepsute towary, a my
od tego chorujemy. Ale każe sobie płacić jak za największe delikatesy.
- Ostrzegaliśmy go, ale uparty jest. Wypiera się. No to umyśliliśmy na niego sposób –
dodał drugi, a jego śmiech nie wróżył zatrzymanym nic dobrego.
- Cóż takiego/
- Przyjechał dziś z córką, więc poprosimy dowódcę, żeby kazał ją dla nas zatrzymać
jako zastaw pod przyszłe dostawy. Jak się poprawi, to mu ją zwrócimy – spojrzeli po sobie
wymownie, oglądając dziewczynę niczym zdobyczny łup.
- To przecież sprawa dla służb obozowych.
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- Oni go kryją, bo dla nich ma zawsze coś lepszego. Od czasu śmierci starego Primusa
nikt już o nas nie dba. Więc idziemy do dowódców. Zrozumie żołnierzy – zarechotał przy tym
aż nadto wymownie.
Doskonale wiedziałem, co to znaczy. Dziewczę trafi do pracy w miasteczku cywilów,
obsługujących wojsko, ale będzie też przymuszane do posług zgoła nie gospodarskich,
porządkowych czy handlowych. Taki jest zwyczaj w stałych obozach legionowych w
prowincjach, jak imperium długie i szerokie. Natura ma swoje potrzeby, a wojacy nie
przebierają w środkach, by im folgować. Gdy legia stoi niedaleko wielkiego miasta, rzecz jest
prosta, wszystkiego jest w bród i pod bokiem, lecz na granicznym odludziu kobiet brakuje,
więc pod byle pretekstem biorą siłą co się nawinie spośród miejscowych z okolicznych osad.
Ci złorzeczą, lecz są bezradni – zresztą, marny los tego, kto ośmieli się sprzeciwić rzymskim
legionistom.
Z pretorium wyszedł oficer, trzymający dziś wartę, zwabiony hałasem i zaciekawiony
co też się dzieje. Usłyszał koniec naszej rozmowy i kazał żołnierzom dokładnie powiedzieć, o
co oskarżają tego turbowanego nieszczęśnika. Ja zaś, zamiast wycofać się z tej sytuacji, nie
wiedzieć czemu stałem i czekałem, jaką też podejmie decyzję. Był wyraźnie zły, że zawracają
mu głowę sprawą, którą powinien zająć się kwatermistrz. Zwolnić dostawcę nie mógł bez
dokładnego sprawdzenia prawdziwości zarzutu, z drugiej jednak strony nie chciał od razu
ulegać podwładnym, gdyż nie jest to dobre na karność. Rozumiał też doskonale, co
oznaczałoby dla dziewczyny pozostawienie jej w obozie na ich łasce. I choć znał owe
żołnierskie obyczaje i miał je za zwyczajność, było mu chyba trochę niezręcznie tak od razu
skazywać ją na marny los obozowej branki.
Wtem, nie wiedzieć za jakim popędem, zaświtała mi w głowie pewna myśl.
Poprosiłem o chwilę rozmowy na osobności, bo nie godziło się, żebym stawiał go w
kłopotliwym położeniu w obecności szeregowych legionistów.

110

- Wyjaśnić sprawę należy bezwarunkowo, lecz na ten czas dajcie dziewczynę mnie do
prowadzenia gospodarstwa mojej grupy– zaproponowałem. – Nada się. Przykażę, żeby nikt z
moich na nią nie nastawał, więc jej ojciec trochę się uspokoi. Nie warto z głupiej sprawy
robić sobie niepotrzebnie wrogów w okolicy – dodałem, widząc jak zdumionym wzrokiem na
mnie patrzy.
- Mówisz, panie, serio? – spytał podejrzliwie, chyba nie ufając zapewnieniu co do
prawdziwości i szczerości mych intencji.
- Wymyśliłem też powód, dla którego się to nam wszystkim opłaci – rzuciłem
sugestię, która wydała mi się sensowna.
- Ciekawe, jaki? – wciąż nie wiedział, co postanowić, by nie stracić twarzy wobec
żołnierzy, jednocześnie nie narażając się cesarskiemu człowiekowi.
- Przyda mi się ktoś, kto pomoże zbierać prowiant dla wyprawy. Zna tu ludzi, więc
zaprzęgnę go do tej roboty ostrzegając, że jeśli coś oszuka, to marnie skończy, a córka trafi do
tutejszej kuchni. I nie tylko – dodałem wymownie. – Do tego czasu ma się też starać, żeby
żołnierze nie narzekali na to, co tu będzie przywoził.
Oficer przyglądał mi się przez dłuższą chwilę potem zaśmiał z ulgą, rozumiejąc, że to
całkiem niezły koncept, który zwolni go z kłopotu i dodatkowych wyjaśnień, a także pozwoli
uniknąć złych humorów żołnierzy. Specjalny, cesarski wysłannik ma prawo mieć swoje racje,
nikomu nic do tego, a dowództwo winno go wspierać cokolwiek postanowi.
- Sprytne to, panie, bardzo sprytne – patrzył na mnie nawet trochę rozbawiony. – Od
samego początku wiedzieliśmy, żeś człowiek niezwyczajny – dodał nie bez szczególnego
tonu w głosie, jakby dając do zrozumienia, że domyśla się mojej podwójnej tu roli. – Cesarz
ma dobre oko na ludzi. Chodzą o tobie różne słuchy, jak to wojsku – rzucił znacząco. – Jest tu
kilku żołnierzy, którzy byli na wojnie w Judei – na tym urwał, ale wiedziałem, co ma na
myśli.
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- Niech to zostanie między nami – rzekłem mu do ucha, niby w zaufaniu. – Niebawem
wyjadę. Do tego czasu wszystko przyschnie, potem ludzie zapomną. Jeśli ten stary nie
zawiedzie, oddam mu córkę, bo mam w zwyczaju dotrzymywać słowa.
- Zgoda. Niech będzie jak sobie życzysz, panie – zgodził się po krótkim namyśle za
czym ruszyliśmy z powrotem do czekających na nas ludzi przed pretorium, wokół których
zebrało się już kilku ciekawskich. – Doskonale! Mamy tu większe kłopoty, niż głupie,
kuchenne awantury. Ale dopilnuj tego chytrusa, żeby nasi ludzie przestali narzekać. Przestaną
szemrać i jeszcze okażą ci wdzięczność.
- Tak będzie, obiecuję. Cóż, ojcowie kochają dzieci, więc i ten zadba o los córki.
Strach o bliskich to skuteczny argument, lepszy nieraz niż broń – zakończyłem rozmowę tanią
sentencją. Mogę być światowcem – czemu nie?
Dowódca warty oznajmił zgromadzeniu werdykt, krótko i bez szczegółów
wyjaśniając, że podjął go w porozumieniu z cesarskim wysłannikiem, który obiecał zająć się
sprawą. Tym samym warunkowo zwolnił ojca i oddał go wraz z dziewczyną do mojej
dyspozycji. Zdezorientowani żołnierze spoglądali po sobie z niezadowoleniem, lecz nikt nie
ośmielił się protestować. Wezwałem jednego z moich ludzi, nakazałem mu odprowadzić
zatrzymanych do naszego pawilonu i wezwać kogoś znającego miejscową mowę, żeby
poszedł z nami i posłużył jako tłumacz. To ostatnie okazało się niepotrzebne, bo dziewczyna
rozumiała, co mówimy, a jak się później okazało i sam stary znał nieźle nasz jezyk. Szeptała
coś ojcu do ucha, obydwoje spoglądali na mnie z niepokojem, lecz karnie poszli za mym
gwardzistą. Oficer wydał rozkaz do rozejścia, nakazując zaniechania sarkania, ja zaś,
pożegnawszy się z nim nad wyraz grzecznie, ruszyłem do siebie, żeby rozmówić się z
pojmanymi.
Swoją kwaterę miałem na końcu jednej z bocznych uliczek obozowych, gdzie
stawiano właśnie długie pawilony z kamienia i palonej gliny dla dopiero co przybyłych
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nowych centurii. W jednym z nich, jeszcze w budowie, dano mi do użytku trzy wydzielone od
reszty izby, dodatkowo z czymś, co od biedy mogło uchodzić za proste, kuchenne palenisko.
Moi ludzie mieszkali obok mnie, więc nasza drużyna trzymała się osobno i sama oporządzała
swe codzienne potrzeby. Gospodarska, kobieca wyręka byłaby bardzo dla nas przydatna,
zatem mój pomysł nie był jedynie nierozważnym kaprysem, lecz praktycznym dodatkiem do
mego tu przebywania. No i był jeszcze ów miejscowy handlarz, którego miałem zamiar
wykorzystać nie tylko do wyposażenia wyprawy ale i do poznania przez niego okolicznych
ludzi.
Rozmowa była krótka. Wyjaśniłem, o co mi chodzi i surowo ostrzegłem, że krętactwo
z żywnością nie ujdzie na sucho ani ojcu ani dziewczynie. Zapewniłem też, że nikt jej nie
tknie, a jeśli będzie dobrze się sprawiać z obowiązkami, może liczyć na moją życzliwość i
ochronę, a po mym wyjeździe na powrót do domu. Stary próbował trochę szemrać, lecz
chyba tylko dla zasady, gdyż szybko pojął, że obydwoje dostają szansę na pomyślne dla nich
zakończenie sprawy. Nie wiem, na ile uwierzył w moje zapewnienia co do bezpieczeństwa
córki, lecz wyboru nie miał, zresztą zwęszył też interes na dostawach dla wyprawy, więc
poznawszy moje warunki z miejsca zaczął się przymilać i proponować pomoc.
Dziewczyna najwyraźniej nie była zadowolona z tej umowy, lecz milczała – bo cóż
miała robić? Wskazałem jej miejsce do spania w bocznej izbie, a moi ludzie pomogli jej w
urządzaniu się w naszym obejściu i wyjaśnili, czego od niej będziemy oczekiwali. Nawet nie
marudziła, rozumiejąc, co się stało i przyjęła odmianę losu milcząc, jakby wręcz z godnością.
Drużyna była trochę zdziwiona, ale że wszyscy znali mnie dobrze, więc nie zadawali pytań,
nadto radzi, że ktoś zakrzątnie się koło naszego bałaganu. Na tym skończyliśmy, handlarz
poszedł do swojego wozu, ja zaś, nakazawszy mu, by czekał mej wizyty w najbliższych
dniach, wróciłem do pretorium na rozmowy w dowództwie.
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xxxxx
W półśnie wracały wspomnienia tamtego dnia – i nie chciały zniknąć, a w zmętniałym
umyśle kołatały się wczorajsze słowa dziwnego człowieka spod groty. Bo jakże to? Wszak to
los zrządził, że przed wielu laty, w jakże szczególnych okolicznościach, pojawiła się obok
mnie młodziutka kobieta, co później okazało mieć skutki, wtedy dla mnie zgoła
niewyobrażalne. Wówczas, gdym, ulegając podszeptowi chwili, zdecydował się na taki krok,
stało się to wyłącznie przez przypadek – bo jak inaczej to traktować? Przecież mogłem nie
być świadkiem zajścia na placu obozowym – wystarczyło, żebym znalazł się tam w innym
czasie. Ale moja decyzja to już był mój własny wybór. Mogłem – gdym już zobaczył ten
incydent – nie wtrącić się w nieswoją sprawę, wreszcie mogłem obojętnie doczekać jej
zakończenia wedle żołnierskiego zwyczaju. Zachowałem się wbrew zdrowemu rozsądkowi,
biorąc sobie na głowę cudze tarapaty i los obcych mi ludzi – i to bez żadnego powodu czy
interesu, chyba że dla złudnej wygody. Nie chciałem też ani wystawiać się na jakąś
wielkopańską szlachetność, ani pokazać znaczenie swej pozycji. Po prostu, jakoś tak samo
wyszło – i tyle.
Co mnie wtedy naszło, żeby tak postąpić? – sam dotąd nie umiałbym powiedzieć. A
teraz, co gorsza, leżąc w mroku i nie mogąc zasnąć mimo zmęczenia, oddawałem się czemuś,
co zawsze mnie irytowało – dzieleniu włosa na czworo i filozofowaniu bez konkretnego celu i
większego sensu. Zastanawianie się, co by było, gdyby zdarzyło się tak, a nie inaczej, zawsze
miałem za zajęcie jałowe, dobre dla próżniaków, a nie ludzi konkretu i działania. Czasu nie da
się odwrócić, co się stało, to się stało, skutki trzeba przyjąć do wiadomości – i żyć dalej, tyle
że bogatszym o nauki, jakie z nich płyną. Bywa i tak, że niektóre z nich ważą na dalszym
życiu, ale wtedy też ma się wybór – sprawy można uciąć mniejszym lub większym kosztem,
szukać zysku, a nie strat, roztropnie unikać powtarzania błędów i skazy na honorze. Ot, i
wszystko.
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Z tego zamętu w głowie wyratował mnie sen, twardy i długi. Wstałem późno jak na
mnie i zszedłem coś zjeść. Mastyn już czekał z posiłkiem, a potem, o nic nie pytając, położył
na stole mały pakunek, robiąc przy tym minę niby obojętną, lecz wyczekującą.
- Przygotowałem, na wszelki wypadek – rzekł, przysiadając się, zapewne w nadziei, że
coś powiem bliższego o moich dzisiejszych planach. Oczywiście, domyślał się, że znów pójdę
na górę, ale nie miał śmiałości dopytywać czego tam jeszcze chcę szukać.
- Masz swój rozum dobrego gospodarza – tyle musiało mu wystarczyć za odpowiedź
na jego oczekiwanie wyjaśnień. – Przyda się, bo chyba wrócę aż pod wieczór – dodałem niby
w zaufaniu, sięgając po przygotowaną torbę. – Zobaczymy, co dzień przyniesie – wstałem i
zebrawszy się ze wszystkim ruszyłem w stronę góry. Widok zawodu na jego twarzy wart był
wszelkie pieniądze. Kątem oka dostrzegłem miejscową piękność, przyglądającą mi się z
życzliwym uśmiechem – jeśli dobrze odczytałem grymas na jej porażająco urodziwym
obliczu. Pomachałem im obojgu ręką i szybko uciekłem z zajazdu, żeby nie stracić dobrego
humoru.
Szybko dotarłem do znajomej dróżki i żwawo ruszyłem pod górę, gnany
podnieceniem na myśl o rychłym spotkaniu z mieszkańcami domu przy skale. Nie miałem
przygotowanych zawczasu pytań, przyjdzie na nie czas po wysłuchaniu tego, co zechcą mi
powiedzieć. Nocne wspominki skłaniały mnie do podjęcia na nowo tematu przypadków w
życiu, gdyż owo dziwne zdarzenie sprzed lat, jakie zgotował mi los, przyniosło z czasem
wielkie zmiany, nowe obowiązki, przeżycia bardzo silne, przysparzające już to radości, już to
mnóstwo kłopotów zarówno własnych jak i rodzinnych. Ciekaw byłem, jak mi to wyjaśni po
swojemu, na chrześcijańska modłę, nauczyciel nowej wiary, która głosiła, iż wszystko u ludzi
dzieje się za sprawa jego boga. Byłem pewien, że me doświadczenia okażą się wystarczające
jako argumenty na rzecz mojej a nie jego racji.
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Dzień był jasny, więc po skręceniu ku grocie już z daleka dostrzegłem wygnańca i
jego ucznia przy szczególnym zajęciu. Ten pierwszy coś jakby opowiadał, czy może wręcz
dyktował, drugi zaś zapisywał jego słowa na jednej z tabliczek, rozłożonych na osobnym,
prostym stoliku przy dużych kamieniach, na jakich siedzieli. Młody co i raz przerywał, by nie
uronić nic z tego, co tamten mówił i nadążać z przenoszeniem tego na wosk. Gdy mnie
dojrzeli, spojrzeli po sobie, lecz nie przerwali swej pracy, nawet gdym już do nich podszedł.
Dopiero po dłuższej chwili Gajus odłożył tabliczkę, a nauczyciel podniósł na mnie wzrok
jakby z wesołym błyskiem w oku. Wymieniliśmy pozdrowienia – ja swoje, oni zaś znów
powitali mnie w imieniu swego Jezusa.
- A więc przyszedłeś, żołnierzu – odezwał się apostoł z życzliwym uśmiechem. –
Wczoraj zaspokoiłeś zaciekawienie naszymi osobami, zatem dzisiaj zapewne szukasz czegoś
więcej.
- Chciałbym poznać historię owego Jezusa, którego tak czcicie. Mam wiele pytań, ale
najpierw jej wysłucham, oczywiście, jeśli zechcesz mi o nim opowiedzieć i wyjaśnić, na
czym polegają jego nauki.
- Spójrz, Gajusie – zwrócił się do swego towarzysza, unosząc rękę – czyż nie miał
racji nasz Pan, mówiąc, że kto chce pytać, ten już znalazł?
- Znów dziwnie mówisz, panie – pokręciłem głową ze zdziwieniem. – Jeśli czegoż
najpierw nie znajdę, albo o czymś nie usłyszę, to skąd mam mieć pojęcie, o co pytać? To
pomieszanie przyczyny ze skutkiem – dodałem siląc się na logikę.
- Nie o samo widzenie czy słyszenie chodzi, lecz o to, jak chcesz patrzeć i słuchać, i
jak w ogóle to potrafisz. Kto jest gotów, ten spostrzeże i usłyszy co należy – zabrzmiało to
znajomo, ale i jakby inaczej, niekonkretnie.
- Niegdyś w mojej służbie musiałem mieć oczy i uszy otwarte. Ale to była czujność
zwiadowcy przy wyszukiwaniu wroga.
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- Nie sądzisz, że może być przydatna i przy poszukiwaniu prawdy i Boga?
- O wrogu wiedziałem, że jest, i to niebezpieczny. Prawda to za mądre słowo dla
zwykłego żołnierza, a o bogach mam pojęcie zwyczajowe i mętne, i nawet nie wiem gdzie
miałbym ich szukać. I czy w ogóle tego chcę. Albo czy jest mi to do czegoś potrzebne czy
konieczne.
- Jest tylko jeden Bóg, który był, jest i będzie zawsze, wszędzie i i we wszystkim –
odezwał się Gajus tonem nabożnym ale i stanowczym, co mnie trochę zirytowało niczym
jakieś napuszone pouczenie.
- Tak wierzycie wy, Żydzi, ale przecież są jeszcze i inne ludy, nawet wielkie i
starożytne – nieco się uniosłem. – Mają swoich bogów i swoje świątynie. Co z nimi? Czy ten
wasz bóg jest jedyny dla wszystkich, a reszta się nie liczy? – zabrzmiało to nazbyt może
ostro, lecz nie mogłem się powstrzymać.
- Pokój, pokój między wami – apostoł uniósł rękę pojednawczo. – Gajusie, pamiętaj o
cierpliwości. Dopiero zaczynamy – uspokajał swego ucznia.- Oby owocnie – dodał, patrząc
mi w oczy – Spełnię twoją prośbę, a co dalej, to się okaże – rzekł, wskazując mi miejsce
naprzeciwko siebie.
- Obiecuję, że nie będę przerywał – usiadłem, odkładając torbę na bok – a pytać będę
potem.
Na dłuższa chwilę zapadła cisza, aż wreszcie chrześcijański nauczyciel rozpoczął swą
opowieść – nie tylko najdziwniejszą, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałem, lecz i jakiej w
ogóle mógłbym się spodziewać. Już od samego początku moja natura poczęła się buntować
przeciwko temu, co mówił, a rozum odmawiał przyjmowania kolejnych słów – i tego, co
głosiły – nie tylko za prawdziwe, lecz i w ogóle za możliwe czy sensowne. Niemniej zgodnie
z daną obietnicą nie odzywałem się, ani nie dawałem żadnym gestem tego po sobie poznać,
żeby nie zniechęcić mówiącego czy jakkolwiek go urazić. W miarę jak opowiadał, mój
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wewnętrzny sprzeciw nie tyle malał, ile łagodniał, gdyż sposób, w jaki to czynił, przykuwał
uwagę i mimo wszystko zachęcał do wysłuchania całości wywodów.
Nieraz zdarzało mi się słuchać trybunów, gdy z fałszywym patosem przekonywali
tłumy do swych obietnic, także złotoustych retorów, zawile wyjaśniających różne racje, tak
zawinięte w pokrętne argumenty, że trudno było się połapać, o co im naprawdę chodzi. I jedni
i drudzy czynili ze swych wystąpień coś na podobieństwa teatru, ku zadowoleniu publiczności
i tych, którzy za nie płacili. Zwykle mnie to nudziło lub śmieszyło, bo aż nadto wyraźnie było
podszyte jakimś lub czyimś interesem – ot, gra słów, kupowanych u tych, którzy potrafili
nimi obracać z wielką umiejętnością i lepszym lub gorszym skutkiem. Bliższe mi były
żołnierskie przechwałki, mimo że w połowie zmyślane dla efektu i uciechy przy winie lub
obozowym ognisku.
Filozofów unikałem jak ognia, bo nie dawało się nadążać za ich zawiłym
pustosłowiem, kapłańskie zaklęcia zawsze miałem za urzędowe formułki na użytek chwili i
okoliczności. Kobiecą paplaninę wpuszczałem jednym uchem i szybko wypuszczałem drugim
– wolałem zażywać z nimi miłych figlów, niż poetyzować i zabawiać je wykwintną rozmową.
Gdy przymuszano mnie w towarzystwie do opowiadania o przygodach wojennych w Judei
czy później w Syrii, poprzestawałem na faktach, zostawiając słuchaczom pole do
wyobrażania sobie całej reszty, przez co zyskałem opinię nie tyle prostaka ile człowieka nieco
mrukliwego, ale przyzwoitego, bo dalekiego od samochwalstwa. Jednym słowem, mój umysł
lubił konkret i małomówną zwięzłość, bez obracania językiem dla popisu i wygadzaniu
ludzkiej ciekawości.
Teraz, na wyspiarskiej górze, słuchałem mowy całkowicie odmiennej od tego, z czym
zwykle ma się do czynienia miedzy ludźmi – nie tylko ze względu na treść, lecz i sposób
przekazu. Apostoł Jan mówił zwyczajnie i naturalnie, bez pośpiechu, jakby zdając tylko
sprawę z tego co widział, czego wysłuchał i sam doświadczał przez lata towarzyszenia swemu
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Jezusowi, nie dodając nic od siebie – ani o swych wrażeniach, ani o swoich sądach. Nie
podnosił głosu, nie popadał w modlitewność, aczkolwiek tonem podkreślał to i owo, bacząc
czy słuchacz rozumie to, co opowiada. Nie czuło się w tym fałszu ani chęci popisu, a choć
wiele z tego, co mówił, brzmiało w moich uszach jak niepodobieństwo, to jednak – mimo
sprzeciwu rozumu - wciągało swą niezwykłością niczym jakiś fantazyjny epos o dawnych
dziejach, ich herosach, bogach i bohaterach.
Ponieważ nie miałem żadnego pojęcia o żydowskiej religii, historii i tradycji więc nie
rozumiałem sensu i znaczenia przywoływanych zdarzeń i postaci z przeszłości tego narodu,
którego tak dziwnie upodobał sobie rzekomo ich bóg. Pojąłem jedynie to, że ów Jezus ogłosił
się spełnieniem pradawnych proroctw, czemu jednak zaprzeczyli ich kapłani i skazali go na
śmierć za zuchwalstwo przyznawania sobie boskiego pochodzenia. W tym wątku, jak w paru
jeszcze innych, rzeczy dla mnie zrozumiałe mieszały się z niemożliwymi w zwykłym
porządku spraw ludzkich, a nawet w naszym zwyczajowym widzeniu spraw boskich.
Słuchając opowieści Jana, w myślach rozdzielałem to, co dawało się pojąć na jakoś
zrozumiałe od tego, co było dla mnie wątpliwe, ale jeszcze jakoś do przyjęcia, wreszcie od
tego, co uznawałem za niemożność i nonsens. Trzymałem się w tym własnego rozumu, który
zwykle mnie nie zawodził, a który teraz został wystawiony na wielka próbę. W zgodzie z nim
zawsze patrzyłem na różne sprawy i zdarzenia jak na walkę i politykę, albo na gry interesów,
w których jedni zdobywają przewagi nad drugimi wszelkimi dostępnymi im sposobami – siłą,
pieniądzem i chytrością – w pojedynkę lub w grupie.
W ustanowionym porządku rzeczy, jaki zawsze uznawałem za naturalny, ludzie dzielą
się wedle tego, ile czego mają i znaczą przez to, co otrzymują w dziedzictwo lub zdobywają
własną zmyślnością, pracą lub zawłaszczaniem tego, co cudze. Równości miedzy nimi nie ma
i być nie może, bo tak już jest urządzony świat, że jedni są wyżej, drudzy niżej, jedni mają
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większy rozum, inni mniejszy, jedni większą bitność, drudzy są niezaradni albo i tchórzliwi,
jedni mają więcej zdolności i umiejętności, inni są głupawi i nieudolni.
Prawda, filozofowie i ludzie tak zwani zacni głoszą pochwałę wielkich cnót
moralnych – sprawiedliwości, uczciwości, prawości i w ogóle wszelkiej przyzwoitości. Ale
cnoty i zalety o niczym jeszcze nie przesądzają, bo gdy dochodzi co do czego to i tak liczy się
siła władzy, posiadania i pozycji tych co bardziej bezwzględnych i żądnych własnych
korzyści. Prawo to rzecz może i znakomita, ale sądy już takie nie są. Oczywiście, praw należy
przestrzegać, lecz choć są jednakowe dla wszystkich, to jednak w praktyce nie zawsze i nie
dla każdego. Gdy tylko się da, kto może albo kogo na to stać, omija je, lub nagina na dowolną
modłę, a przekupni sędziowie są w cenie i nikogo nie dziwi, że mają się całkiem nieźle.
Dlatego czcze wydało mi się głoszenie w nauce chrześcijańskiego proroka równości
między ludźmi, jako sprzeczne z samą naturą i ładem świata. Ale co jednak ciekawe, nie
odnajdywałem w niej żadnych pomysłów na burzenie go – raczej na dziwaczne jego
przeinaczenie. A wszystko przez powszechne, dobrowolne i wzajemne czynienie dobra
wszem i wobec, nawet swoim wrogom. Tego było dla mnie za wiele – bo jakże by to miało
być? Zostawiać zło bezkarnym, nie bronić się przed napastliwością, nie chronić siebie i swych
bliskich, nie odpłacać wyrządzonych krzywd? A gdzie ludzka sprawiedliwość, honor,
obowiązek i odpowiedzialność?
Wiem jedno i z całą pewnością, że wszystkich nas zrównuje tylko śmierć. Ale co po
niej – tego nie wiadomo, bo rozmaicie o tym się mówi. Z tamtego świata – jeśli taki w ogóle
jest – jeszcze nikt nie wrócił, chyba żeby dać wiarę bajkowej legendzie o Orfeuszu i jego
wyprawie po utraconą ukochaną. Ale on dokonał tego jako człowiek żyjący, a zaświatów nie
oglądał, bo tego bogowie mu nie dali, zaś głupia kobieta, zniweczywszy cały jego trud
nieposłuszeństwem wobec ich woli, pozostała w Hadesie już na dobre. Wszystkie natomiast
inne opowieści na te tematy to tylko mity, z których nic pewnego dla nas nie wynika.
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O ile dobrze zrozumiałem to, co mówił Jan, z chrześcijańskiego królestwa bożego też
nikt nie wraca, bo panuje tam tak wielka szczęśliwość, że sprawy ziemskie i doczesne nikogo
już nie interesują i tracą jakikolwiek sens. Ale czy tam panuje jakaś równość? – tego też na
razie nie pojmowałem. Jak tam jest? – o tym też chyba nikt nic nie wie, bo i skąd. Tak, jak
nie sposób wrócić do łona matki, tak nie sposób po śmierci wrócić między żywych. Tą drogą
idzie się tylko w jednym kierunku.
W trakcie opowieści Jana dzieliłem uwagę na trzy wątki, które budziły we mnie
rozmaite odczucia. Pierwszym była sama osoba Jezusa, jego pochodzenie i życie, drugim jego
nauka, trzecim – cuda jakich dokonywał, ukrzyżowanie i powstanie z martwych. A w każdym
z nich rzeczy zwyczajne mieszały się z niezwykłościami i niepodobieństwami, jednak tak
osobliwie, że nie sposób było ich od siebie wyraźnie oddzielić. Jedno brało się z drugiego i
tak po kolei – bo tylko wtedy układało się to w całość. Co nie dawało się wyjaśnić po ludzku,
tłumaczyło się przez boską naturę tego człowieka, ale co i czego było w tym wszystkim
przyczyną, a co czego skutkiem – wydzielić się osobno nie dawało. Wychodziło więc tak, że
należałoby albo tę całość przyjąć, albo odrzucić.
Lecz co w niej było prawdziwe, a co wymyślone jako legenda? – tego mój rozum nie
ogarniał, a wiedzy brakowało. Tu trzeba było wiary bez żadnych zastrzeżeń. Ale życie
nauczyło mnie, że o wszystkim należy mieć własny sąd i przekonanie, najlepiej na podstawie
tego, co samemu się widziało i czego doświadczyło na własnej skórze. A i wtedy należy
pamiętać, że nie zawsze to, co widać, jest tym, co naprawdę siedzi pod spodem albo w
środku. Miałem nieraz okazję obserwować sztuczki rozmaitych magików, kapłanów, nawet
medyków i wiem, że to, co zdaje się wręcz cudem, jest tylko zmyślnie użytą wiedzą i
umiejętnością. Gdy poznajesz ich tajniki, wtedy złości własna łatwowierność i brak
spostrzegawczości. Dlatego rozwagi nigdy za mało, a ostrożność winna być matką
roztropności.
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Podobnie ma się rzecz z rządzeniem, wojnami, interesami – i w ogóle sprawami
miedzy ludźmi, a już osobliwie z kobietami. Co widać i słychać to jedno, a co za tym, to co
innego – zwykle teatr, mamienie słowami, udawanie, chytrość, czyli gry o przewagi i zyski,
albo o wystawianie na pokaz dla korzyści i próżnej sławy. Tak to jest, tak chyba było zawsze,
i tak będzie do końca świata, bo ludzie są tylko ludźmi, ze swoimi słabościami, przywarami,
wadami, skrywaną pychą i zachłannością, a górę biorą ci, którzy udatniej przykrywają to, co
nimi powoduje, ładnymi ozdobami, pozorną szlachetnością, szczytną wymownością i
górnolotną gadaniną. Nieraz wiele trzeba czasu i uwagi, by dociec, co się kryje za tym, co
mówią i robią.
Głoszenie, iż może to w ludziach odmienić jakaś nauka czy wiara w boską
sprawiedliwość to mrzonki – może i piękne, lecz bez szans na to, by się ziścić. Słuchając Jana
zastanawiałem się, czy oni rzeczywiście wierzą, że to możliwe – ale nie potrafiłem tego
rozstrzygnąć, gdyż żarliwa i stanowcza pewność, z jaką o tym mówił, wskazywała, iż jest w
swych opowieściach prawdziwie szczery. Skąd jednak u kogoś jak on, skądinąd rozumnego i
doświadczonego wiekiem, przekonanie, że da się jakkolwiek oswoić człowieka do tego, żeby
był chodzącą uczciwością, szczerością i dobrocią, by dobrowolnie zaparł się swej natury i
przestał walczyć o swoje – cokolwiek by to miało znaczyć?
Nadzieja na zadośćuczynienie czy nagrody w chrześcijańskim królestwie bożym nie z
tego świata to dość mglista obietnica, nadto niezbyt jasno wyłożona na ludzki rozum i ludzkie
wyobrażenie. Ludzie chcą mieć to, na czym im zależy, tu i teraz, za życia, żeby móc cieszyć
się tym, co zdobywają. Czasem są to majętności, czasami szacunek, pozycja i uznanie – ale
zawsze liczą się konkrety, które mają swoją wagę i miarę. A ze słów Jana wynikało, że kto się
tego nie wyrzeknie, ten nie ma co liczyć na ową wieczną szczęśliwość. Jakże więc taki
koncept może się ludziom podobać? Skąd tak wielu chętnych, by uznać to za własny plan na
życie? I skąd wiadomo, że to w ogóle jest prawda, skoro nie ma na to żadnych świadectw?
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Cóż, bezsporną prawdą był fakt istnienia Jezusa i to, że chodził miedzy ludem, nauczał
i do siebie przyciągał. Prawdą było i to, że został pojmany, skazany i stracony. I rzeczywiście,
dał początek nowej odmianie religii żydowskiej\, która nie wygasła po jego śmierci, lecz
rozeszła się po całym cesarstwie i znajduje wciąż coraz to nowych zwolenników, nawet
miedzy innymi ludami, mimo że jest zakazana, a jej wyznawcy skazywani są na śmierć albo
wygnanie. Ale co jeszcze mogło być w tym prawdziwe? Tu rodziły się same pytania i
wątpliwości.
Bo oto już u samych jego początków kryła się zagadka, a właściwie tajemniczość,
sprzeczna z naturą. Miałby bowiem być Jezus synem owego jedynego i wszechobecnego
boga, przez niego poczętym, tyle że zrodzonym z nietkniętej, młodziutkiej dziewczyny. Cóż,
legendy głoszą, że nasi bogowie niegdyś płodzili dzieci z ziemskimi kobietami, tyle że
przecież robili to w jak najbardziej ziemskiej postaci i w ziemski sposób. Takie miewali
kaprysy, z których później często brało się wiele nieszczęść. Boginki wychodziły z morza,
nimfy były córkami Zeusa, a Atena wyskoczyła z jego głowy – różnie tam bywało, ale,
prawdę mówiąc, nigdy nie uważałem tych opowieści za coś więcej, jak bajki. W znanym nam
życiu i czasie takie rzeczy się nie zdarzały i nie zdarzają. A i samych bogów nikt już od
wieków na oczy nie oglądał.
Zresztą, ów Jezus urodził się ponoć całkiem zwyczajnie, gdzieś w drodze, a o jego
boskim pochodzeniu świadczyły tylko słowa jego matki, jej męża – no, i jego samego. Ze
słów Jana wynikało, że tak to podobno przepowiadali dawni żydowscy prorocy. Ale to
przecież jeszcze nie oznacza prawdziwości czegokolwiek, a już najbardziej tego, że właśnie o
tego dzieciaka chodziło. Potem żył sobie jak zwykły człowiek, aż wreszcie został rozpoznany
i wskazany ludowi przez kolejnego wieszczka jako od wieków oczekiwany syn boży, który
przybył, by odmienić świat. Kim więc był naprawdę?
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W tej materii nie zrozumiałem nic z tego, co mówił apostoł. Miałby bowiem ów Jezus
być wcielonym słowem bożym, czy jakby jakimś tchnieniem, które przybrało ludzką postać
poprzez kobietę. Nie pojmowałem tej zawiłej kombinacji ani w ogóle jej sensu, nawet nie
próbowałem tego zrazu dociekać. Po co tak komplikować sprawy, przecież najzwyklejsze w
świecie? A tu, w miarę jak Jan opowiadał, wszystko jeszcze bardziej się gmatwało, bo w
pewnym momencie zaczął się czas cudów, czyli rzeczy i zdarzeń niemożliwych, których
żaden zwykły ani nawet niezwykły człowiek czynić nie jest w stanie. To jeszcze bardzie
mąciło mi w głowie, bo jeśli nawet mógłbym od biedy uwierzyć, że takie niezwykłości miały
miejsce, to znów coś by się tu nie zgadzało.
Bo przecież czy ktoś, obdarzony boską mocą, nie użyłby jej, by uniknąć uwięzienia,
sądu i haniebnej śmierci na krzyżu? Skoro czynił cuda z innymi, uzdrawiał chorych, a nawet
ponoć wzbudzał z martwych, czemu nie zapobiegł własnej zgubie? Przywracanie wzroku
jednym ruchem, leczenie jednym słowem chorób, opętania, a nawet nieczystej przypadłości,
na którą nikt dotąd nie znał i nie znalazł lekarstwa – to rzeczywiście przechodzi nie tylko
ludzkie siły ale i w ogóle ludzkie wyobrażenie. I taka osoba daje się prowadzić na kaźń i
uśmiercenie bez cienia oporu?
Czy on nie mógł temu przeszkodzić, czy nie chciał? – tego nie pojmowałem. Jeśli nie
mógł, to znaczy, że nie był jednak wszechmocny, a zatem nie ze wszystkim miał boską
naturę, albo była ona jakoś ograniczona. Jeśli natomiast jako bóg tego nie chciał – to czemu?
Wyjaśnienie, że dobrowolnie zgodził się zginąć jako człowiek, jakoś do mnie nie trafiało. Bo
niby czemu miałby tego chcieć? Może musiał? Ale wtedy nie byłby panem samego siebie, a
przecież kto jak kto, ale bogowie sami decydują o sobie. Jakże to więc było – miał boską
moc, ale żył i umarł po ludzku, i na dodatek w cierpieniach i pohańbieniu?
Puszczałem w ruch całą swoją logikę, lecz za każdym razem wychodziły mi tylko
kolejne pytania, wątpliwości i sprzeczności. Bardziej wyczuciem niż rozumem pojąłem
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jednak, że w tym właśnie punkcie zaczyna się dla mnie cały kłopot. Ze słów Jana wynikało,
że tak miało się wydarzyć wedle żydowskich proroctw i wierzeń, że coś takiego było w nich
przepowiadane od wieków i że wypełniło się właśnie teraz. Czemu akurat w naszych
czasach? – tego nie powiedział, a moja wiedza o ich religijnej historii i tradycji była
praktycznie żadna i nie mogłem sobie w tym ani nic dopowiedzieć, ani dopatrzyć się sensu.
Zresztą, oni liczą swój czas od tak dawna, że ogarnąć tego nie sposób, tu trzeba być
wychowanym i wyedukowanym w ich myśleniu, wierze i zwyczaju, a to dla obcych jest
praktycznie niemożliwe. Jakże więc ludzie z innych narodów przyjmują za swoje coś, co
zasadza się na nieznanych im dziejach i legendach, odrzucając własnych bogów i własne
prawa, a więc i własne rozumienie porządku świata i swego życia?
Dziwaczną dla mnie odpowiedzią na to pytanie były słowa Jana o tym, że trzeba
jakoby narodzić się od nowa – czyli w istocie zaprzeć samego siebie i pójść za nową nauką
nieomal z dziękczynną pieśnią na ustach, odrzucając wszystko, co się ma i czego się pragnie.
Ów Jezus twierdził wprost, że w miejsce starego człowieka ma się pojawić człowiek nowy.
Cóż, wiadomo, że za sprawą doświadczeń lub okoliczności ludzie się zmieniają, nieraz nawet
bardzo, lecz wiąż przecież pozostają sobą. Nadto nigdy w tym nic nie jest przesądzone, bo
jedni stają się przez to lepsi, ale inni nawet jeszcze gorsi, niż byli wcześniej.
Prawda, od dawien dawna filozofowie pouczają, że trzeba się doskonalić i ćwiczyć w
cnotach i różne mają na to rady i zalecenia. Ale nigdy nie słyszałem o żadnych nowych
narodzinach – prędzej o poprawie życia dla większego z niego zadowolenia albo większej w
nim przyzwoitości. Miarkowanie się w złych nawykach – to rozumiem, ale przeinaczanie się
na nowo bez reszty – to wydało mi się wbrew naturze.
A tu na dodatek Jan oznajmił, że stać się tak może jedynie za sprawą bożej łaskawości
– czyli niejako z nadania, bez własnego w tym udziału. Zatem znów niejasność – skoro ich
bóg może sam po swojemu odmieniać nas ku lepszemu, czemu nie zrobi tego od razu ze
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wszystkimi? Jeśli czyni to według swego uznania, to znaczy, że z jakichś powodów jednych
stawia wyżej od drugich, jednym daje coś, czego innym odmawia. A zatem w jego królestwie
także nie ma chyba równości. I znów nic mi się nie zgadzało.
Wszystkie te myśli pojawiały się jedna za drugą, lecz nie było czasu na ich dokładne
rozważanie, gdyż opowieść apostoła toczyła się wartko i mimo wszystko bardzo ciekawie.
Jedna niezwykłość następowała zaraz po drugiej, jedna z drugiej wynikała, a każda kolejna
jeszcze bardziej mąciła mi w głowie. W pewnym momencie rozum się poddał, z ja słuchałem
tego wszystkiego niczym dziecko, które z wypiekami na twarzy słucha legend o dalekich
krajach i dziwach, jakie w ich się spotyka. Lecz gdy Jan doszedł do czasu śmierci na krzyżu,
powstania z martwych i późniejszych spotkań z ożywionym Jezusem, znów się obudził i
zaczął silnie protestować.
Na żydowskich sądach się nie znam, więc trudno mi orzec, czy odbyło się to zgodnie z
ich prawem i zwyczajem, czy nie. Kapłani najwyraźniej spieszyli się, gdyż zapewne zależało
im na jak najszybszym pozbyciu się kłopotu – czyli wydaniu wyroku i zatwierdzeniu go przez
przybyłego akurat do Jerozolimy cesarskiego prokuratora. Tylko on mógł zatwierdzić
skazanie na śmierć – i tak też zrobił. To akurat było da mnie jasne i oczywiste, zwłaszcza, że
Jezusa przedstawiono mu jako buntownika, nieuznającego władzy Rzymu.
Lecz od tej chwili znów poczęły się pojawiać wątpliwości. Namiestnik chciał siłą
wydobyć od skazanego jakieś wyznania, więc poddał go okrutnej próbie. Nieraz widziałem
ludzi biczowanych – a takiej kaźni poddał oskarżonego, oddając go w ręce gorliwych w swym
rzemiośle żołnierzy. Trudno mi uwierzyć, że po takiej torturze z użyciem okropnych narzędzi
zwykły człowiek, jeśli nawet pozostaje w jednym kawałku, jest jeszcze w stanie nieść potem
ciężką belkę na grzbiecie przez pół miasta, nadto zapewne poganiany batami przez
strażników. Musiał więc mieć nadludzką siłę i wytrzymałość, bo wyjść cało z takiej opresji
jest raczej niepodobna.
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Potem, gdy wyniesiono go na krzyż, żył jeszcze kilka godzin, męcząc się ponad
wszelkie wyobrażenie. Wreszcie wyzionął ducha, a bliscy pochowali go w grobie, który
zawalono ogromnym kamieniem. Na życzenie kapłanów i za zezwoleniem namiestnika
postawiono tam straż, która miała pilnować, by nikt ukradkiem nie wyniósł ciała. Ale
trzeciego dnia kazało się, że kamień jest odwalony, a grób pusty. Kto wie, jak tam naprawdę
było, może strażników jakoś przekupiono albo uśpiono, a ciało wykradziono? Choć to
wątpliwe, bo kto miałby tego dokonać, jeśli nawet najbliżsi uczniowie proroka pochowali się
po kątach, by ich przypadkiem nie rozpoznano i nie wydano kapłanom? Jeśli dobrze
zrozumiałem, za wyjątkiem Jana przy krzyżu ich nie było, a obecne tam kobiety same
dokonać tego by nie były w stanie.
No i teraz zaczęła się najniezwyklejsza część Janowej opowieści, która wprawiła mnie
w osłupienie. Otóż w dwa dni po śmiertelnej kaźni Jezus zaczął pojawiać się wśród swych
uczniów – jakby nigdy nic się z nim nie zdarzyło! Co więcej, pokazał im swe rany, a oni
uwierzyli w końcu, że to oznaka jego boskości. Niekiedy pokazywał im się tak, że zrazu go
nie rozpoznawali. Ta ostatnia okoliczność wydała mi się niejasna, nawet podejrzana, gdyż jak
można nie poznać kogoś, z kim spędziło się kilka lat na wspólnej wędrówce? Może nie
dowierzali jednak, że coś takiego jest możliwe? Może to był jakiś samozwaniec, który chciał
przejąć wyznawców dla dalszego nauczania przeciwko kapłanom? Ale ponoć ów
zmartwychstaniec również czynił cuda, aż wreszcie zniknął im boskim sposobem z oczu,
nakazując przedtem, by ruszyli w świat i głosili wszystkim ludom jego nauki. Na odchodnym
miał jeszcze oznajmić, że ponownie wróci i zaprowadzi nowy porządek całego świata.
Posłuszni jego słowom, rozpoczęli swą misję, która okazała się początkiem nowej
religii – nie tylko miedzy Żydami, ale i różnymi narodami w cesarstwie, a osobliwie miedzy
Grekami. Najważniejsi z nich ginęli, wyłapywani przez władze i skazywani na śmierć,
jednego zabili sami Żydzi, inni jeszcze poszli gdzieś daleko w rozsypkę i słuch o nich zaginał.
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Ostał się jedynie właśnie Jan, jako ostatni żyjący świadek tamtych wydarzeń. Dożył
sędziwego wieku, bo z niejasnych powodów kolejni cesarze oszczędzali go, aż wreszcie
Domicjan zesłał starca na tę wyspę, by mieć go na oku. Lecz pierwsi uczniowie mieli swoich
uczniów, i ci teraz, mimo prześladowań, roznoszą Jezusowe nauki po całym państwie i o
dziwo – znajdują wszędzie spory posłuch, nie bacząc na możliwe tego okropne skutki dla
siebie i swoich bliskich.
Na tym opowieść Jana dobiegła końca – a ja siedziałem oniemiały, nie wiedząc, co
mam rzec. Zapadła cisza, a po dłuższej chwili przerwał ją głos Gajusa, który skłoniwszy
głowę trwał w modlitewnej pozie.
- Niech będzie uwielbione imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego – rzekł wznosząc ręce
ku górze.
- Jest teraz i na wieki wieków – odpowiedział mu apostoł spokojnie, uśmiechając się
do niego życzliwie.
- Wiedz, żołnierzu, że właśnie spotkał cię wielki honor – zwrócił się do mnie młody
uczeń, a spostrzegłszy, że niezbyt rozumiem o co mu chodzi dodał: – nie każdy miał szczęście
usłyszeć to, czego ty właśnie wysłuchałeś. Całej historii i tak dokładnie – dodał tytułem
wyjaśnienia.
- Przecież, jak wiadomo, od lat głosicie to wszem i wobec, więc w czym tu jakieś
szczególne dla mnie wyróżnienie? – wciąż zmieszany, spytałem trochę bez sensu, gdyż nie
wiedziałem, jak to się u nich odbywało podczas ich spotkań w dużej gromadzie. – Ale jestem
niezwykle wdzięczny, że to uczynił – odparłem szczerze.
- Powinieneś koniecznie to spisać, nauczycielu. Ileż to razy już cię o to prosiliśmy, a
ty wciąż odmawiasz – zwrócił się Gajus do Jana, jakby z cieniem wyrzutu.
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- Jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas – rzekł Jan takim tonem jakim tłumaczy się coś
małemu dziecku. – Gdy będzie taka wola naszego Pana, da mi to poznać. Wielu już spisało, to
spiszę i ja.
Już wcześniej zwróciło to moją uwagę, że oni zachowują się i rozmawiają tak, jakby
ich bóg był wciąż między nimi obecny w każdej chwili i w każdym słowie. Nawet w
opowieści Jana czuło się, że on to mówi jakby w jakimś z nim dziwnym porozumieniu, jakby
wiedząc, że oprócz ludzkiego słuchacza jest jeszcze ktoś wyżej, komu winien jest
bezgraniczne posłuszeństwo i obowiązek prawdomówności.
Złapałem się też na tym, że choć nie ze wszystkim dawałem wiarę w to, co słyszałem
z jego ust, to przecież czułem – wbrew racjom rozumu, a nawet zwykłego zdrowego rozsądku
– że mówi uczciwie i opisuje dokładnie to, co sam widział i słyszał. Tym bardziej więc byłem
zmieszany, gdyż chcąc poddać w wątpliwość wiele jego słów, nie wiedziałem, czy i jak
mógłbym zarzucić mu fałsz – a w każdym razie celowy. Ale po co miałby kłamać przed
obcym przybyszem – żadną miarą nie wyglądał na kogoś, komu zależy na robieniu dobrego
wrażenia dla zwykłego popisu czy poklasku.
- Chciałeś poznać prawdę o Jezusie Chrystusie, więc ją usłyszałeś – zwrócił się do
mnie z tym niezmąconym swoim spokojem, właściwym człowiekowi wiekowemu, który
wiele już wie i życzliwie dzieli się swą wiedzą z chętnym jej wysłuchać. Nie podchodził mnie
argumentami ani tajemniczymi niedomówieniami, nie kluczył, do niczego nie namawiał,
chyba nawet nie liczył na to, że z miejsca wpadnę w jakieś zachwyty. Myślę, że nie obraziłby
się, gdybym wstał i pożegnał bez słowa własnego komentarza. Była w nim jakaś
niezachwiana pogoda ducha kogoś pewnego swej prawdy, wyzbyta z chęci narzucania jej
komukolwiek, choćby i największemu niedowiarkowi. Wyczuwało się w nim jednak
stanowczość przekonania o oczywistości tego, o czym opowiadał jako naoczny świadek
tamtego czasu i zdarzeń, w których sam brał udział.
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- Przyjmij moją szczerą wdzięczność za to, żeś zechciał spełnić prośbę, z jaką tu
przybyłem – zacząłem grzecznie i ostrożnie układać swą odpowiedź. – Wysłuchałem tej
historii z wielką uwagą i zastanowieniem. Wiele w niej dla mnie spraw niejasnych i wręcz
całkiem niepojętych, ale mam teraz jakie takie rozeznanie w sprawie, która budzi w świecie
tyle ciekawości i zdumienia, a u niektórych niechęć i nawet niepokój.
- Zapomniałeś chyba dodać, że i wrogość – Gajus wszedł mi słowo tonem mało
przyjaznym. – Prześladowania cesarskie, konfiskaty i wypędzenia, skazywanie na śmierć i
publiczną hańbę. Mało ci tego? – wyliczał, z trudem hamując złość.
- Poznałem dzieje człowieka, którego wy macie za boga, ale mało jeszcze wiem
bliższego o jego nauce – odparłem ugodowo, żeby uniknąć sporu.
- Samo Jego życie jest już nauką – odezwał się Jan. – Jeśli dobrze słuchałeś, to chyba
coś z niej pojąłeś.
- Niezupełnie. Nie znam żydowskiej religii i tradycji, słuchałem jak człowiek wam
obcy, więc nie za bardzo wiem do czego to wszystko się odnosi.
- Nasz Pan powiada, że kto ma uszy do słuchania, niech słucha – wtrącił się Gajus,
który chyba wciąż mi nie ufał i był nierad, że jego nauczyciel poświęca mi tyle czasu i
cierpliwości. – A przecież uszy mają wszyscy, nie tylko Żydzi – dodał wręcz zjadliwie.
. - Zgrabnie powiedziane, ale niczego mi nie wyjaśnia – nadal starałem się nie
wszczynać z nim sporu.
- Gajus dobrze mówi – Jan szybko uciął te docinki. – Wielu słyszy, nieważne czy
Żydzi, czy Grecy, czy Rzymianie. Jezus przybył do wszystkich bez wyjątku – dodał nieco
sentencjonalnie, biorąc w obronę swego ucznia.
- Ale nie wszyscy ją przyjmują. Czy tylko ze strachu przed nieszczęściami, jakie
spadają na tych, którzy przyznająs się do wiary w Jezusa i w to, czego nauczał?
- Nie tylko. Ale masz rację, wielu się boi. Lecz nie tylko tych, którzy ją prześladują.
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- Czego jeszcze, skoro jest tak wspaniała i wzniosła?
- Samych siebie – odparł bez chwili namysłu, zaskakując stanowczością tego
dziwnego stwierdzenia. – Przyjąć nauki Chrystusa nie można bez odmiany umysłu, duszy i
całego życia. Trzeba najpierw odrzucić wiele z tego, co się ma, wie i czego się pragnie.
- Toż to jakby wyprzeć się wszystkiego.
- Raczej tego, co w środku złe, niegodziwe, próżne i puste. Ale do tego trzeba
zmierzyć się z prawdą o sobie. Nie każdego na to stać.
- Człowiek przecież wie, kim jest.
- Przed światem i dla świata. Ale kim jest przed Bogiem? I dla Boga?
- Nie sądzę, żeby bóg, jakikolwiek jest, specjalnie interesował się każdym z osobna.
Żyjemy tak, jak nam los wyznaczył i jak potrafimy sami o siebie zadbać.
- Ale czy człowiek wie, jaki jest? Ile w nim pozorów, słabości, próżności, pychy?
Zachłanności? Zmysłowości? I czemu to służy? – Jan rzucał krótkie słowa, mocno, choć bez
własnych sądów przeciw komukolwiek. Mówił trochę jak filozof, ale nie pouczał jak
przemądrzały preceptor swych słuchaczy czy wychowanków.
- Każdy ma swoje potrzeby, pragnienia, nawet ambicje. I szuka sposobów, by je
zaspokoić – ciągnąłem dalej. – To prawda, nie zawsze godziwych. Ale tak to mamy z natury i
wychowania. To drugie da się jakoś miarkować, ale przeciw naturze iść się nie da.
- Jest skażona przez grzech i wiele w niej zła.
- Nie za bardzo rozumiem, co to oznacza.
- Niegodziwość wobec Boga, a przez to wobec ludzi i samego siebie.
- To mocne słowa i nie wiem czy sprawiedliwe.
- Bacz, co mówisz, i do kogo! – Gajus uniósł się z nieskrywaną irytacją, najwyraźniej
dopatrując się w moich słowach niegrzeczności wobec jego nauczyciela.
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- Nikomu nie chcę uchybić w godności, więc i ty miarkuj swoje słowa, młody
człowieku – nie zależało mi na zwadzie, lecz uznałem, że trzeba go nieco przywołać do
porządku.
- Gajusie, czyż nasz Pan nie nakazywał, byśmy ćwiczyli się w cierpliwości? – zwrócił
się Jan do swego ucznia tonem lekkiego pouczenia. Ten najpierw uniósł wzrok ku niebu,
westchnął, po czym opuścił głowę i zamilkł. – A ty, żołnierzu nie miej mu za złe jego
gorliwości – rzekł do mnie ugodowo. – Dobra szczerość to przecież nie wada – dodał;
znacząco, z uśmiechem godząc nas obydwu niczym dwoje niesfornych dzieciaków.
- Ale czy każda wada musi zaraz być niegodziwością? – wróciłem do jego słów. – A
drobna przywara? Chwilowa słabostka? – sprzeciwiłem się takiej ostateczności wyrokowania,
która ze zwykłych ludzkich odruchów czyni niemal przestępstwo. – Zresztą, nie wydaje mi
się, żeby warto było to specjalnie rozpamiętywać – wzruszyłem ramionami. – Jeśli nawet coś
takiego w sobie odnajduję, to wystarcza mi, że staram się trzymać to na wodze i nie dawać
temu sobą kierować. Tego wymaga roztropność.
- Cnota, godna uznania – pokiwał głową. – Łagodzi obyczajność, jednak nie
przemienia samego człowieka
- Przynosi chlubę rozumowi, gdy powściąga naturę
- Trzymanie natury na uwięzi rozumu jest korzystne, ale to trochę za mało.
- Czyni nas ludźmi w odróżnieniu od zwierząt. To mało?
- Bez serca i światła w duszy rozum jest zawodny. Giętki dla pobłażliwości, chytry
dla wygody, obrotny dla zysku, wyrozumiały dla próżności – wyliczał.
- Serce to uczucia, a te potrafią osłabiać wolę wbrew zaleceniom umysłu, co nieraz
mija się z roztropnością, którą przecież pochwalasz – zdało mi się, że zręcznie odwrócę jego
własne słowa, ale chyba niezbyt mi się to udało.
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- Dlatego potrzeba światłości, która przychodzi od Boga – odparł bez chwili namysłu.
– Jest źródłem wszelkiego w nas dobra. Bez niej błądzimy w ciemnościach.
- Tego nie pojmuję.
- Oświetla nas od środka. Kto przyjmuje jej ducha poznaje nie tylko prawdę bożą,
lecz i samego siebie. Swoją znikomość, słabości, pokusy i pułapki zła.
- Czarno patrzysz na ludzi, nauczycielu.
- Nie na nich samych, lecz na ich życie i uczynki. W ciemności są jak ślepcy, którzy
wciąż się potykają, błądzą po manowcach, czynią wiele złego sobie i innym – mówił
obrazowo, ale bez mentorskiego tonu czy wpadania w oratorską swadę.
- Nawet ci, którzy uważają się za szczęśliwych? – nieco się uniosłem, bo aż nadto
dziwnie i nieprawdziwie mi to brzmiało. – Albo ci, którzy pomagają swym bliskim? –
ciągnąłem dalej tonem sprzeciwu. – Przysparzają korzyści sobie, rodzinie, nawet ogółowi czy
państwu?
- Ilu znasz ludzi naprawdę szczęśliwych? Niezadowolonych z tego, co mają czy kim
są dla świata, lecz prawdziwie spokojnych w swym sumieniu?
- Nie za bardzo wiem co to słowo właściwie oznacza.
- To zmysł duszy do odróżnianiu dobra od zła. Do zachowania wierności
przykazaniom bożym.
- O bożych nakazach nic nie wiem Ale jeśli idzie o ludzką przyzwoitość i uczciwość,
nawet prawość, to kilku by się znalazło – pozwoliłem sobie na lekką ironię. – Cieszą się
ludzkim poważaniem, i z tego, co wiem, mają się całkiem dobrze.
- I cóż mają z doczesnego zadowolenia? – spytał niezrażony moim docinkiem. – I tak
dręczy ich strach przed śmiercią, którą mają za kres wszystkiego.
- Na to nie ma rady.– wzruszyłem ramionami na taką oczywistość. – Tak już
urządzony jest świat
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- Tak uważasz, bo nie znasz obietnicy życia wiecznego. To jest właśnie ta ciemność,
w której żyjesz – wyjaśnił, widząc moje zdziwienie, nie wolne od pewnego zniecierpliwienia.
– Błąkanie się po omacku i bez celu, większego ponad wszelkie doraźne sukcesy.
- I twierdzisz, że wasz Jezus taki cel proponuje?
- Nie proponuje tylko wyznacza. Jest światłością, która ciemność rozprasza i
przywraca ślepcom wzrok. Wtedy wiedzą, dokąd mają iść.
- Od nadmiaru światła też można oślepnąć – przekornie, nie bez złośliwości,
spróbowałem gry słów. – Wie to każdy, kto próbował zbyt długo patrzeć prosto w słońce.
Nasze przejrzenie na oczy jest inne – nie dawał się wciągnąć w żadne sztuczki
retoryczne. – Z początku niekiedy rzeczywiście zdaje się być nawet bolesne. Ale jest
zapowiedzią radości poznania Boga.
- Skoro jest to czymś tak wspaniałym, jak twierdzisz, to czemu jest was tak niewielu?
– wciąż próbowałem złapać go na jakimś błędzie.
- Ponowne narodziny do czegoś, co było dotąd obce, jest trudne. Lęk przed nieznanym
może przestraszać.
- Chyba przyznasz, że rozwaga jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Sam pochwalasz
roztropność, której nieobca jest przecież ostrożność.
- Niekiedy czyni ludzi mędrcami, ale niekiedy tchórzami – przypomniałem sobie, że
już raz słyszałem podobne słowa w Efezie od tamtejszego Greka, u którego zbierali się
chrześcijanie. Była w nich swoja racja, lecz bardzo mgliście wyłożona.
- Jak to rozróżniać?
- W mądrości ducha nie ma lęku. Jednak by do niej dojść, najpierw potrzeba odwagi,
żeby stanąć w prawdzie o Bogu i o sobie – powtórzył to, co już raz był oznajmił, takim
tonem, jakby cierpliwie tłumaczył uczniowi zawiłość przewidzianej na dziś lekcji.
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- Osobliwie mówisz, panie, o odwadze, trochę chyba inaczej niż ją ludzie pojmują –
sprzeciwiłem się jak człowiek doświadczony przez życie, wypełnione ciągłym wojowaniem –
Zapewniam cie, że wielu ludziom nigdy jej nie brakowało, ani wciąż nie brakuje. W tym, co
proponujesz, potrzeba chyba bardziej szalonej desperacji. Bo jak nazwać zaparcie się samego
siebie? – zacząłem wyliczać argumenty, które wydały mi się ważne i przekonujące. –
Odmianę życia bez reszty? Pójście przeciw całemu światu? Narażenie siebie i bliskich na
kary, a nawet na śmierć i pohańbienie? Czy nie za wiele wymagacie od zwykłego człowieka?
– w tym perorowaniu aż podniosłem się na nogi i zakończyłem swą tyradę już stojąc przed
nimi niczym trybun na mównicy.
- Są różne rodzaje odwagi.– odparł wciąż z niezmąconym spokojem, nie bacząc na
moje uniesienie. – Masz rację – przyznał – przyjęcie nauki Jezusa wymaga szczególnego
heroizmu. Tak jest dzisiaj, tak będzie jeszcze przez długie wieki. Nikt z nas nie wie, jak
długie, lecz wielkim grzechem jest i będzie zaniechanie jej głoszenia.
Czułem się coraz bardziej zagubiony w tej rozmowie. Mówiliśmy we wspólnej grece,
ale jakby różnymi językami. Mnie interesowały konkrety, wyjaśnienia owych niepojętych
cudów i zdarzeń, których tak wiele wyliczył, także przyczyny, dla których wiara w nowego
boga znajdowała sporo zwolenników. On natomiast swymi krótkimi uwagami wciągał mnie
w dysputę o zasadach ich chrześcijańskiej nauki, której ja z kolei żadną miarą pojąć nie
potrafiłem.
Zawsze unikałem towarzystwa ludzi, oddających się z wielkim upodobaniem filozofii,
gdyż miałem to zajęcie za czcze gadulstwo, w którym idzie głównie o wystawiane na pokaz
swej uczoności i zdolności obracania językiem dla wykazania zalet własnego rozumu i
niewiedzy pozostałych rozmówców. Przerzucanie się argumentami, zabawy sylogizmami,
oratorskie popisy – to wszystko teatr, o tyle nudny, że bez zwieńczania sztuki jakąś sensowną
konkluzją. Z Janem było nieco inaczej – on nie dyskutował, nie przekonywał, lecz po prostu
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spokojnie oznajmiał to, co wiedział i co uważał za ważne. Nadto robił to tak, że nie można
było go nie słuchać, nawet się z nim nie zgadzając. Gubiąc się w jego stwierdzeniach i
opowieściach, zwłaszcza w tych najbardziej dla mnie niezwykłych przez niepodobieństwo ich
prawdziwosci, miałem jednak wrażenie, że jest w nich jakaś treść warta zastanowienia, choć
w pierwszej chwili trudno było powiedzieć, co akurat przykuwa uwagę.
Zrobił mi się w głowie straszny zamęt, więc zamilkłem, nie wiedząc, jak wybrnąć z tej
sytuacji. Jan również się nie odzywał, i tak trwaliśmy w milczeniu przez dłuższą chwilę – on
wciąż uśmiechnięty, ale i uważnie mi się przyglądający, ja zaś zmieszany z zapewne nieco
głupia miną.
Szczęściem to Gajus pierwszy nie wytrzymał tej niezręcznej ciszy. Przez cały czas
przysłuchiwał się naszej rozmowie z wielkim skupieniem, tylko drobnymi minami i gestami
zaznaczając podziw dla swego nauczyciela i niechęć do moich uwag i pytań. Słusznie
wyczuwał me niedowierzanie dla wielu słów Jana, lecz najwyraźniej miał je również za brak
dla niego szacunku. W tym jednak bardzo się mylił, zaślepiony uwielbieniem dla swego
mistrza, i nie mógł sobie darować okazania swego oburzenia dla mej rzekomej
niegrzeczności.
- Wielkie rzeczy mówi nasz nauczyciel, ale nie każdy potrafi je pojąć – zwrócił się w
moją stronę ze złym błyskiem w oku. – Albo nie chce, na przekór prawdzie, jaką głoszą.
- Źle mnie oceniasz, Gajusie – odparłem, powściągając irytację – i niesprawiedliwie. –
Wątpić to ludzka rzecz, a pytać to ludzkie prawo. To nie brak dobrej woli. Przyznasz chyba,
że i jedno i drugie służy do zrozumienia tego, co wydaje się niepojęte.
- Jak można wątpić w to, o czym świadczą fakty? – nie ustępował w swym oburzeniu.
- Nie przeczę im, lecz ich niezwykłość skłania mnie do szukania dalszych wyjaśnień –
w myśl tego, co wcześniej doradzał Jan, teraz ja postanowiłem ćwiczyć się w sztuce
cierpliwości, choć przychodziło mi to z trudem.
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- Wszystko, co może służyć poznaniu prawdy bożej warte jest uznania – apostoł znów
mitygował swego ucznia, najwyraźniej wyczuwając i doceniając moje starania, by nie
wdawać się z jego młodym adeptem w sprzeczkę. – Kto pyta w szczerej intencji już jest na
dobrej drodze, wiodącej do słusznego celu – dodał, zamykając tym spór. – Resztę zostawmy
duchowi, który ją oświetla poszukującym – jeszcze raz łagodnie udzielił napomnienia
Gajusowi, który w odpowiedzi tylko kornie pochylił głowę.
Czułem już zmęczenie tym spotkaniem, którego tak przecież chciałem, lecz które
wpędziło mnie w ogromne zamieszanie umysłu. Choć wiele się dowiedziałem, to jednak
nadal nie mogłem wyrobić sobie choćby jako takiego sądu o tym, czemu ludzie garną się do
chrześcijańskiej wiary. Także wiele rzeczy pozostawało dla mnie niejasne, zwłaszcza natura
zdumiewających cudów, jakie czynił ów Jezus, a już bez wątpienia jego powstanie z
martwych. Musiała kryć się w tym jakaś tajemnica, ludzka lub boska, której Jan mi nie
wyjaśnił. Jego opowieść była pełna opisów zdarzeń, w których sam uczestniczył, zatem
należało ją uznać za świadectwo prawdy – czymkolwiek ona była. Niemnie miałem wrażenie,
że jestem dopiero w pół drogi do poznania dziwnej zagadki nowej żydowskiej wiary i jej
zastanawiającego wpływu na ludzi różnych narodów, gotowych zamienić własnych bogów i
własne obyczaje na jakże odmienne dla nich nauki chrześcijańskich nauczycieli.
Pytania mnożyły mi się w głowie i latały w niej niczym roje brzęczących much, nie
dając spokoju i uniemożliwiając rozważne zastanowienie się nad tym, com usłyszał.
Potrzebowałem chwili wytchnienia i ułożenia sobie wszystkiego w jakimś porządku, z
którego dałoby się wywieść jakkolwiek sensowne wyjaśnienia. Uznałem też, że nie
poprzestanę na tym jednym spotkaniu i tak długo będę nawiedzał starego apostoła, aż mi
wyłoży – choćby i nawet swoim tak osobliwie małomównym sposobem – jak rzeczy się mają
nie tylko w szczegółach, ale i w ogólności spraw ważnych dla życia nas wszystkich, każdego
z osobna, a nawet dla pomyślności całego państwa.
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- Wiele mi opowiedziałeś, panie, o swym Jezusie, ale jeszcze więcej dałeś do
myślenia o tym, czym jego nauka jest i dlaczego znajduje tylu zwolenników w całym
cesarstwie – zacząłem ostrożnie badać, czy zechce poświęcić mi jeszcze trochę czasu na
kolejne rozmowy.
- To dobrze, żołnierzu, nie uważasz? – spojrzał na mnie z życzliwością. – I nie musisz
tak kluczyć, żebym się zgodził jeszcze z tobą porozmawiać – dodał po chwili, patrząc mi w
oczy, z nutką rozbawienia w głosie. Chyba rzeczywiście potrafił czytać w człowieku jak w
otwartej księdze. – Gdy będziesz gotów przyjdź, objaśnię ci, o co zechcesz zapytać.
- Nic się przed tobą nie ukryje, nauczycielu – zaśmiałem się kręcąc głową. – Tak
zrobię, skoro pozwalasz.
- Mamy tu trochę zajęcia – wskazał ręką na stos tabliczek i zwojów na stoliku obok –
ale czas zawsze się znajdzie. – Modlimy się też, ale rozmowy o Bogu i rozważania o Jego
światłości też są dla nas odmianą modlitwy.
- Nie tak to rozumiem, ale jestem bardzo wdzięczny za twe zaproszenie – skłoniłem
się w podziękowaniu. – Mam nadzieje, że i Gajus okaże mi więcej łaskawości – dodałem
nieco żartobliwie, choć nie byłem pewny, czy ten w swej religijnej gorliwości w ogóle zna się
na żartach.
Młody uczeń Jana uśmiechnął się nieco kwaśno, ale nie śmiał dodać od siebie żadnej
złośliwości, zapewne przez wzgląd na upomnienia, jakich mu stary apostoł był wcześniej
udzielił. Gdy się żegnaliśmy dostałem szczególną radę, którą była jakby zwieńczeniem
dzisiejszej rozmowy.
- Nie lękaj się samego siebie, nawet jeśli wyda ci się, że zawodzi cię rozum – Jan
spoglądał na mnie przenikliwie, gdy podniósłszy torbę zbierałem się już w drogę. – Słuchaj
serca, byle szczerze i uczciwie. Wtedy lęk cię odstąpi.
- Spróbuję. Choć nie mam w tym wprawy, więc mogę się pogubić.
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- Dawno temu Bóg nagrodził ponad wszelkie wyobrażenie pewnego króla, który prosił
o łaskę mądrości z serca właśnie płynącej. Pomyśl, czemu to tak Mu się spodobało. –
zakończył ni to pytaniem, ni to stwierdzeniem. – I niech cię Pan nasz ma w swej opiece. –
pożegnał mnie, unosząc rękę w nieco osobliwym geście pozdrowienia.
Jeszcze raz skłoniłem się i ruszyłem w stronę górskiej drogi, a zaraz potem w dół do
portu i mej tutejszej kwatery. Dopiero teraz zorientowałem się, że słońce przeszło już na
stronę ku zachodowi, a mnie czas upłynął tak szybko, że nawet nie pomyślałem wcześniej o
zajrzeniu do pakunku, jaki mi wyszykował Mastyn. Poczułem głód i zjadłem coś w marszu,
nie zatrzymując się na odpoczynek w lesie. Szybko dotarłem do portowej wioski i już po
kilku chwilach sadowiłem się na podeście gospody, gdzie gospodarz, który zapewne
wcześniej dojrzał, jak zbliżam się od strony wzgórz, powitał mnie wylewnie, słusznie
przypuszczając, że trzeba będzie gościa nakarmić i napoić po całodniowej wyprawie.
- Bardzo długo ci dziś zeszło, panie – zagadnął jakby z troską. – Musisz być utrudzony
i spragniony, ale zaraz temu zaradzimy – dodał obiecująco, dając znak swej przecudnej
pomocnicy, by przyniosła wina.
- Wiem, że można na ciebie liczyć, więc zdaję się na twój wybór – pochlebiłem mu
dla podtrzymania dobrego nastroju.
- Wiele chyba dziś miałeś wrażeń? – ostrożnie spróbował mnie podpytać w nadziei, że
coś ze mnie wyciągnie. Domyślał się, gdzie byłem i ani chybi aż skręcało go z ciekawości, by
wywiedzieć się choćby cokolwiek o mej wizycie u chrześcijan.
- Nie mogę narzekać – odparłem jakby nigdy nic – dzień spędziłem bardzo ciekawie.
Podoba mi się u was – oznajmiłem wesoło, z zadowoleniem pociągając wino z kubka.
- To miłe, co mówisz, choć nie mam pojęcia, co tak światowy człowiek może tu uznać
za godnego uwagi – nie dawał za wygraną w swym wścibstwie.
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- Wszędzie można znaleźć coś ciekawego, trzeba tylko umieć szukać i patrzeć –
rzuciłem głupawą sentencję niczym jakiś kiepski filozof. – A jeśli jeszcze ma się takiego
gościnnego gospodarza, jak ty, to czego chcieć więcej? – wymigiwanie się przed jego
natarczywością nawet zaczęło mnie bawić.
- Czy mam rozumieć, że pozostaniesz u mnie jeszcze czas jakiś? – spytał, tym razem
jak właściciel zajazdu, liczący na zysk.
- Jeśli tylko nie zechcesz obedrzeć mnie ze skóry – zaśmiałem się, jakbym słyszał
kostki abakusa, grzechoczące w jego głowie. – No, i jeśli będziesz tak o mnie dbał. jak dotąd
– dałem, spoglądając wymownie w głąb zajazdu do sali jadalnej, dając do zrozumienia, że
spodziewam się dobrego obiadu.
- A jakże by inaczej! – wręcz zagrzmiał radośnie, choć zapewne w udawanym
zadowoleniu. – Chwilę to potrwa, lecz przekonasz się, że nie rzucam słów na wiatr – widząc,
że nic więcej nie wskóra swymi pytankami, ruszył w stronę kuchni.
W oczekiwaniu na jedzenie rozglądałem się dokoła, ale, prawdę mówiąc, z nawyku
niż z chęci obserwowania tego, co się wokół mnie dzieje. Trzeba mi było trochę ochłonąć po
dzisiejszym spotkaniu, także uporządkować po swojemu zarówno to, czegom się nasłuchał,
jak i własne myśli, które mnie nachodziły, bardziej jako pytania, niż sądy. Nie za bardzo
wiedziałem, według jakiej metody ułożyć w całość i jedno i drugie tak, żeby wyszło mi coś z
sensem na moją modłę widzenia i rozumienia świata i ludzi.
W służbie zwiadowcy nieraz musiałem składać to, co widziane i usłyszane, z tym
czego należało się domyślać. jako ukryte a niekiedy wręcz zdające się nie mieć związku z
tym, czego poszukiwałem. Choć było to trudne, to jednak zawsze udawało się znaleźć koniec
jakiejś nitki, a z niej i po niej dochodzić do sedna sprawy. Nieraz to, co się ujawniało, było
zaskakujące, ale zawsze logiczne i konkretne. Natomiast tu nie miałem pojęcia, od czego
miałbym zacząć taką układankę – od człowieka, czy od boga, od najniezwyklejszych cudów,
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czy od zdarzeń po ludzku oczywistych i nijak nie zagadkowych, wreszcie od wiary czy od
rozumu, a nawet polityki.
Jan powiedział, bym słuchał serca, lecz jak można uczuciami oceniać fakty?
Zdarzenia mają swój czas, swoje miejsce i swoje okoliczności, a do tego, by o nich sądzić,
wystarczy zdrowy rozsądek i doświadczenie. Niemniej, gdy rozum zawodzi wobec
niepojętych dla niego tajemnic, same tylko wrażenia bywają złudne. Trzeba czegoś jeszcze,
by iść za ich głosem, pewności, że to, czego zmysły nie spostrzegają, a umysł nie pojmuje,
jest prawdziwe. Lecz jak w coś uwierzyć bez jakichkolwiek dowodów, a choćby i ich
pozorów? Tak to koło się zamyka, a człowiek kręci się niczym pies za własnym ogonem.
Mój umysł tego nie ogarniał, choć przecież za prostaka się nie miałem.
Gdy tak siedziałem trochę bezradny, próbując uporać się z natłokiem myśli, ani
zauważyłem, jak wyrosła przede mną postać Manesa, mego kompana od wieczornych
pogawędek, człowieka, który za swobodną wesołkowatością skrywał dużą wiedzę i
niebagatelną przenikliwość w znajomości świata.
- Witaj, podróżniku – pozdrowił mnie trzymanym w reku kubkiem. – Mój wzrok
podpowiada mi, że jesteś jakby nieobecny duchem, więc nie wiem, czy godzi się zakłócać ci
zadumę, w jaką niewątpliwie popadłeś – rzekł z odcieniem żartobliwej wesołości w głosie. –
Myślę jednak, że warto przywołać cię między żywych, więc pozwól, że znów pomogę ci
uporać się z tym winem – wskazał na stojący na stole dzban – które przecież nie powinno się
tak marnować przez brak nim należnego zainteresowania – dosiadł się, nie czekając na
zaproszenie.
- Dobrze mówisz- zaśmiałem się, rad, że go widzę. – Nalej sobie, bo ciekawie przy
nim opowiadasz. Niby żartujesz, ale co i raz zaskakujesz chłodnym rozsądkiem.
- To dla urozmaicenia rozmowy – odparł przekornie – no, i dla ćwiczenia rozumu. Tu
mało kto to docenia.
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- Tyle że ja nie mam dziś głowy do żartów, ale chętnie zgodzę się na tę twoją
umysłową gimnastykę. – W tym momencie podeszła do nas miejscowa piękność i rozstawiła
przede mną kilka przygotowanych w kuchni potraw. – Bo z tym sam się uporam – zaśmiałem
się, nakazując przy tym ślicznotce gestem, by przyniosła nam jeszcze wina.
- Aż tak z tobą źle? – spytał z zaciekawieniem, nieco rozbawiony tym, jak dobieram
się do jedzenia. – Ostrzegałem cie, że nie będzie łatwo – dodał z udaną troską w glosie.
- Źle nie jest, tyle że myśli mi się kotłują i nie wiem, jak je sobie poukładać.
Nasłuchałem się rzeczy, które mnie zdumiały i nie wiem, czy da się je poskładać z sensem i
pogodzić z tym, co rozumiem o świecie, bogach i ludziach.
- A z czym masz największy kłopot? – spytał całkiem jak na niego poważnie. – Może
od tego warto zacząć?
- Sam już nie wiem. Ten nauczyciel tam na górze opowiedział mi o ich proroku,
twierdząc przy tym, że to bóg. A właściwie syn boga – zacząłem się plątać w tej dziwacznej
kombinacji – jakimś jego ludzkim wcieleniem, cudownie poczętym przez nietkniętą kobietę.
- To jeszcze da się zrozumieć, chociaż gorzej już z tą cudownością. No, ale bogowie
mają swoje sposoby, o których nie musimy wiedzieć, zwłaszcza jeśli robią takie rzeczy bez
naszej wiedzy – spokojnie przyjął do wiadomości to, co mnie wydawało się niemożliwością.
– Zostawmy na razie zagadkę jak zjawił się na świecie. Ważniejsze jest teraz to, co na nim
robił i co zrobił – zaproponował metodę rozwikłania trapiących mnie wątpliwości.
- Myślę, że to są chyba dwie osobne sprawy.
- Więc mów po kolei. Tylko spokojnie, bo się udławisz – zakpił, patrząc jak ochoczo
wyjadam wszystko, co mi podesłał Mastyn.
- Robił rzeczy niezwykłe. Chodził miedzy ludźmi i nauczał, ale też czynił rozmaite
cuda, których pojąć się nie da. Jeśli prawdą jest, to co mi opowiedział ten stary człowiek przy
grocie, to musiała w tym być jakaś boska siła. Bo człowiek tego by nie potrafił.

142

- To jeszcze do mnie nie przemawia. Pamiętaj, że byłem kapłanem i wiem, jakie
sztuczki robi się w świątyniach.
- Ja też sporo o tym wiem, i sporo widziałem. Ale nawet wy w swoim asklepionie,
ponoć najlepszym w całym cesarstwie, nie potraficie uzdrowić z nieczystej choroby czy
opętania, albo w jednej chwili przywrócić wzrok ślepemu od urodzenia. A co mówić o
ożywieniu zmarłego w trzy dni po pochówku.
- Mało wiesz o tym, co potrafią kapłani, gdy trzeba wywrzeć wrażenie na widzach.
- Więcej niż ci się wydaje. Ale na takie przedstawienia trzeba czasu, przygotowań,
specjalnej oprawy, podstawionych ludzi.
- Skąd możesz widzieć, jak tam naprawdę było?
- Tamten człowiek – wskazałem ręka w stronę gór – był świadkiem tych cudów.
Czemu miałby oszukiwać nieznajomego? Dla pustego popisu? Uważam, że mówił prawdę.
- Cóż, skoro tak twierdzisz – zasępił się, i zamilkł na dłuższą chwilę. – No, proszę,
złapał cię na haczyk. Ci ludzie mają wielki dar przekonywania – naraz zmienił ton, pokręcił
głową i zaczął pocierać czoło ręką w zamyśleniu. – Sam się o tym kiedyś przekonałem.
- A to niby jak? – zaskoczył mnie – kiedy? Gdzie?
- Gdy służyłem jeszcze w świątyni, do miasta przybył jeden ich nauczycieli, podobno
z tych najważniejszych. Zaciekawiony, poszedłem by ukradkiem go posłuchać. Sporo ludzi
się zeszło, nie tylko Żydów. Przy okazji dowiedziałem się, że jego najbliższy uczeń jest
lekarzem, Grekiem z Antiochii.
- No, proszę, a jednak zaciekawili cię.
- Tamten mówca zdawał się być człowiekiem niezwykle uczonym. To się poznaje od
pierwszych słów, jakie ktoś wypowiada. Niezwykle przekonywujący sam z siebie, bez
retoryki i mielenia językiem. Przyznaję, wciągnęła mnie jego opowieść, ale nie na tyle, żeby
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wierzyć we wszystko, co mówił. A zaraz potem odszukałem tego lekarza i miałem z nim
krótką rozmowę. Chciałem porozmawiać jak medyk z medykiem.
- O tych cudach?.
- O nich też. Spytałem, jak ktoś tak uczony, jak on, może dawać wiarę w tę nową
naukę? Sam tamtego proroka nie poznał, nie widział ani słuchał, a przecież we wszystko
uwierzył na słowo i poszedł za swym nauczycielem na poniewierkę, by głosić coś tak
przeciwnego naturze.
- A on co na to?
- Rozpoznał we mnie sługę świątyni, więc wzruszył tylko ramionami i powiedział, że
jeśli ich bogu spodoba się, bym przejrzał na oczy, to tak się stanie.
- Tylko tyle?
- Zagadnąłem go i o te cuda. Jak lekarza, który wie, co to uzdrawianie chorych.
Przyznał, że nasza wspólna z nim wiedza nie potrafi tego wyjaśnić, ale skoro są na to
wiarygodni dla niego świadkowie, to musiało się to dziać za sprawa bożą. Dodał też coś
dziwnego, jakby wyjaśnienie, co mnie do dziś zastanawia, choć nie przekonuje.
-Tak cię zaskoczył?
- Powiedział, że ich bóg jest stwórcą natury i jej praw, i jeśli uzna to za celowe, to
może je czasami odmieniać.
- Czasami? Ot, tak sobie?
- Też go tak zapytałem. Odparł, że niezbadane są powody, dla jakich coś czyni
ludziom, ale ze zawsze czyni to dla ich dobra i wybawienia. Nie za bardzo zrozumiałem co to
miałoby oznaczać. I nie wiem do dzisiaj. Bo niby od czego miałbym być wybawiany?
Rozstaliśmy się grzecznie, ale obojętnie. Ja byłem dla niego zakamieniałym niedowiarkiem,
on dla mnie dziwną odmianą fanatyka, takiego na zimno – jeśli rozumiesz, co mam na myśli.
- I to wszystko?
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- Dałem sobie spokój z chrześcijanami, bo mnie w sumie rozczarowali. Nie umiem
dokładnie powiedzieć w czym rzecz, ale czuję wobec nich obcość.
- Ale w te cuda wierzysz, czy nie?
- We wszystko jestem gotów uwierzyć, tylko nie we wskrzeszanie umarłych –
zaperzył się. – A ten ich Jezus przecież zginął nas krzyżu, a potem pokazał się żywy – gestem
okazał swe niedowierzanie. – Co tam się wydarzyło i jak, tego nie wiem. I nie chcę wiedzieć.
To przekracza wytrzymałość mojego rozumu, a więc i gotowość do wierzenia w
chrześcijańskie opowieści.
- No, ale to jest właśnie ta druga sprawa. Bo co on właściwie zrobił? Co by to miało
oznaczać, gdyby rzeczywiście powstał z martwych?
- To źle postawione pytanie. Jeśli już chcesz się bawić w zagadki, spytaj raczej, po co
miałby to zrobić? Każde działanie musi mieć swój cel. Można się go różnie domyślać, różnie
oceniać sam czyn, ale zawsze należy starać się rozpoznać czemu miałby służyć.
- Nie mam pojęcia jak do tego dojść.
- To pytaj o to swego rozmówcę na górze. Mnie osobiście nie zależy na wyjaśnianiu
sobie tajemnic żydowskiej wiary – wzruszył ramionami. – Dobrze mi z tym, co wiem i jak z
tym żyję. Nie mam nic do bogów, ani nie spodziewam się, żeby oni mieli coś do mnie –
dodał, pociągając wino z kubka.
- Ty, taki dociekliwy, a poddajesz się w pół drogi? – zdziwiłem się nieco jego
prześmiewczej obojętności. – Najpierw proponujesz ćwiczenie rozumu, a teraz się
wycofujesz?
- Tu nie o rozum idzie, lecz o coś, co mu przeczy – uniósł się w retorycznym zapędzie.
– W to można tylko uwierzyć, a na wiarę nie ma argumentów. Nie podlega dyskusji i
wyklucza logikę. Podobnie jak górnolotna poetyczność o miłości – dodał w udawanym
patosem. – Spróbuj napisać miłosną odę o apollińskiej urodzie naszej dziewoi – wskazał ręką
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na pomocnicę Mastyna, która uprzątnąwszy dopiero co nas stół znikała w drzwiach gospody.
– Gdy się w niej zakochasz, na pewno będziesz przekonujący – zachichotał.
-Jak możesz być taki złośliwy? Przecież ją nawet lubisz – zdziwiłem się z kiepskiego
żartu. – Sam to mówiłeś.
- Bo jest poczciwa. Ale nie piękna! – chyba rozzłościła go moja uwaga. – Gdybyś
zaczął ją wielbić, to, oczywiście, dla niej byłby to prawdziwy cud, ale dla w miarę
normalnego człowieka tylko głupota, zaślepienie, a w najlepszym razie chory kaprys.
- Coś ci się Manesie chyba pomieszało w głowie. Kiepskie porównanie. Mówimy o
kimś, kto może był bogiem, a nie o nieszczęśliwej dziewczynie. Czyżbyś nie widział różnicy?
– dodałem złośliwie.
- I co z tego? Zasada jest jedna. Czyli przekonanie albo wiara w coś, czego nie ma.
Czego być nie powinno. Co nie może się zdarzyć z tysiąca sensownych powodów.
- Ale nie całkiem i absolutnie niemożliwe. Choćby właśnie dla zasady.
- Ta umysłowa gimnastyka najwyraźniej cię zmęczyła. Zaczynasz bredzić! – rzucił
zjadliwie, i sięgnął po dzban z winem.
- Chyba irytuje cię, że mimo swego rozumu nie umiesz znaleźć klucza do zagadki
chrześcijan. Chciałbyś pewności, a tu same niejasności, niepojęte dziwy i cuda. Tyle że skutki
tego są aż nadto konkretne i widoczne.
- Niby jakie?
-.Wyznawcy. I to w sporej ilości. Mimo że się ich wyłapuje i tępi. Gniew kolejnych
cesarzy. Mało ci tego? To fakty, którym nie zaprzeczysz.
- Mylisz różne porządki tego świata. Po pierwsze, jest wiele rozmaitych religii, które
mają swoich wyznawców, a to niczego nie przesądza o ich większej czy mniejszej wartości.
Po drugie, władcy mają własne wyrachowanie i dla różnych potrzeb traktują je niczym swoje
faworyty i faworytów – perorował z brutalną wręcz szczerością. – Kapłani o tym doskonale
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wiedzą, więc zabiegają o ich względy. Jeśli tego nie robią, nie mają szans na żadne dla siebie
korzyści. Obydwie strony wzajemnie popierają się w pomnażaniu swego stanu posiadania. To
zwykła polityka i gra interesów, a nie wiara.
- Chrześcijanie dopiero co się pojawili, więc jeszcze nie politykują.
- Nie przesadzaj, to już sobie liczy niemal pięćdziesiąt lat. Ale skoro jawnie głoszą, że
nie uznają ani innych bogów, ani autorytetu władzy, więc mają przeciw sobie i cesarza i
wszystkie świątynie. Źle na tym wyjdą, przekonasz się.
- Mimo wszystko przyciągają coraz to nowych zwolenników.
- Trochę to dziwne – przyznał – ale co my naprawdę wiemy o ich planach? Co
ludziom obiecują?.Może jakieś swoje gry już prowadzą? Cesarze wybili wielu ich
przywódców, ale tego twojego rozmówcę na górze jednak zachowali przy życiu. Jakby
trzymali go w odwodzie, na wszelki wypadek. On podobno bardzo jest między nimi ważny. A
nuż się dogadają? Nasi władcy nie takie już łamańce wyczyniali. Im obojętne, kto w co
wierzy, byle wspierał siłę ich panowania Albo przynajmniej się jej nie sprzeciwiał.
- Trudno zaprzeczyć, Manesie, masz wiele racji, choć to smutna racja. Jednak na moje
wyczucie jest w chrześcijanach chyba jeszcze coś, co nam umyka. Sam nie wiem co, ale tak
mi się wydaje.
- Przeczucia, odczucia, fantazje! – zawołał zniecierpliwiony moimi wątpliwościami. –
To dobre dla poetów, ale nie w twardym życiu. Daruj, ale dziwię się, że stary żołnierz i
człowiek doświadczony w służbie władzy, podszyty jest takimi fanaberiami. Pomyśl, skoro
nawet ty dajesz się zauroczyć opowieściom starego żydowskiego nauczyciela, to co mówić o
pospolitym człowieku z biedoty.
- A co powiesz o tych z wysokich stanów, nieźle nawet wyedukowanych? Też są
zamroczeni?
- Kto ich wie? Może się nudzą, może liczą na coś, co im obiecano?
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- I idą na takie ryzyko?
- Ich sprawa, i ich oczekiwania. Jak kogoś takiego spotkasz, to go spytaj.
Dalsze spieranie się było bezcelowe. Ani on mnie nie przekonał, ani ja nie
podważyłem jego logicznych argumentów i pewności swych racji. Zapadł wieczór, miałem
dość zarówno wrażeń, jak i wina, czułem zmęczenie i potrzebowałem odpoczynku.
Zostawiłem jego ostatnie słowa bez odpowiedzi, on zaś zamilkł i począł się rozglądać za
jakimś innym towarzystwem, rozprawiającym raczej o miejscowych plotkach, a nie o
wielkich sprawach świata tego.
- Nic mądrego już dziś chyba nie wymyślimy – w końcu podniosłem kubek i dopiłem
resztki wina. Wstałem od stołu, Manes przyjrzał mi się spode łba i tylko machnął ręką.
- Ale cośmy sobie pogadali, to nasze – rzekł, również wstając. – Uparty jesteś. Ale
powtarzam, uważaj, bo cię to wciągnie w jakieś muliste odmęty wyobraźni. Wpadniesz w
pułapkę, a może nawet i w kłopoty. Ale wolna wola – uniósł rękę w pożegnaniu i już go nie
było.
Poszedłem do siebie i od razu położyłem się spać. Natura ma swoje prawa, nawet
człowiek silny i zaprawiony w życiowych przygodach ulega jej, gdy ciało znużone, a umysł
odmawia posłuszeństwa po takiej jak dziś ilości wrażeń. Zanim zdążyłem o czymkolwiek
jeszcze pomyśleć, zapadłem w kamienny sen.

Dzień trzeci
Wstałem późno, słońce już stało dość wysoko, ja zaś czułem się wypoczęty i chętny
dalej oddać się zadaniu, z jakim tu przybyłem. Szybko zszedłem na dół, gdzie Mastyn nieco
zdziwiony moim długim spaniem, z miejsca zaczął dawać popisy swojej ciekawości. Udając
troskliwość pytał, jak się mam, czy mi czego nie trzeba i czy aby nie będę już rozglądał się za
jaką łodzią na powrót do Efezu.
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- Mam się znakomicie, potrzebuję śniadania, jeszcze zostaję, więc powrotu na razie
nie szukam – krótko skwitowałem kilka krótkich pytanek, ukrytych w jego porannej
gderaninie.
- Doskonale – zatarł ręce – już się robi – wesoło przyjął wiadomość o moim zamiarze
przedłużenia pobytu na wyspie, a zatem o kolejnych monetach, jakie mu wpadną do mieszka.
– Czy przygotować mały zapasik na dzisiejsze wędrowanie? – spytał wymownie, czekając,
aż z czymś się wydam.
- Z tym się wstrzymaj – odparłem, jako że nie zdecydowałem jeszcze o ponownym
pójściu pod grotę. Mastyn, nieco zdziwiony, zaniechał dopytywania i ruszając zawiedziony
do kuchni zapewnił, że zaraz spełni moje główne tego ranka życzenie.
Prawdę mówiąc nie byłem pewny, czy warto mi iść dzisiaj do starego nauczyciela.
Przed następną wizytą powinienem chyba najpierw przemyśleć sobie, o co będę go pytał. Po
wczorajszym z nim spotkaniu i wieczornych sporach z Manesem trzeba było mi wszystko
sobie poukładać w tak dobrane pytania, by zdobyć nie tylko jak najwięcej wyjaśnień o samej
chrześcijańskiej nauce, ale poznać trochę dodatkowych faktów o tym, jak też się ona
rozchodzi między ludźmi po całym cesarstwie. Iść na górę nieprzygotowanym oznaczało
zdanie się na nieco chaotyczną rozmowę, a poza tym byłoby trochę niepoważne czy wręcz
niegrzeczne.
. Rozglądając się po okolicy pomyślałem, czy aby nie jest to dobra pora, by obejrzeć
sobie trochę wyspę, ot tak, dla zwykłej przyjemności. Pójdę wybrzeżem, znajdę jakieś
ustronne miejsce, i tam w spokoju zastanowię się nad sytuacją, w jakiej się znalazłem. Czasu
miałem do woli, nie czekały mnie żadne obowiązki, niegdzie się nie spieszyłem, a wyrwany z
wielkiego świata czułem się jak zawieszony między przeszłością, którą bezpowrotnie
zostawiłem za sobą, a przyszłością, na którą nie miałem żadnych konkretnych pomysłów.
Rzadko kiedy w życiu zdarzały mi się takie chwile bez żadnych zajęć i planów, a podczas
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krótkich odpoczynków w walkach czy podczas wypraw trzeba było być w ciągłej czujności i
gotowości do pełnienia służby.
- Powiedz mi – spytałem gospodarza, który stanął w drzwiach i doglądał mojej
ulubienicy, gdy stawiała przed mną jedzenie – ile czasu zajęłoby przejście brzegiem na drugą
stronę zatoki? – wskazałem ręką dobrze widoczny przeciwległy skrawek lądu.
- Do południa byś zaszedł, panie, albo nawet wcześniej – odparł, nieco zdziwiony
pytaniem. – Trzeba iść wydeptanymi ścieżkami, bo przy samej wodzie łatwo poranić sobie
nogi na ostrych kamieniach. Ale jest trochę miejsc z piaskiem, gdzie nawet da się zażyć
kąpieli – dodał, domyślając się, że nie byłbym od tego, by się orzeźwić i obmyć.
- Chyba tak zrobię – stwierdziłem, z zadowoleniem zabierając się do śniadania.
- Tam nie ma nic ciekawego, panie – zdziwił go mój pomysł – żadnych ludzi, same
skały, trochę krzaków i morze.
- Kto wie – odparłem – może spotkam jaką nimfę? Piękną, albo groźną?
- Tu nigdy czegoś takiego nikt nigdy nie widział – aż zamachał rękami. – Niektórzy
powiadają, że dawno temu trafiali się piraci, ale to chyba bajki. Skarbów nie ma żadnych –
zaśmiał się z własnego żartu.
- Jak znajdę, to ci opowiem – zapewniłem go teatralnym szeptem.
- Wolna wola, panie – wzruszył ramionami – ale to tylko strata czasu.
- Mam go dużo, więc tym się nie martw. Gdy wrócę, pozwolę ci byś mnie znów
dobrze nakarmił.
Szybko skończyłem jeść, wstałem od stołu, pożegnałem go i ruszyłem w stronę morza.
Gdy mijałem rybackie gospodarstwa, miejscowi przyglądali mi się z zaciekawieniem ale nikt
mnie ani pozdrowił, ani zaczepił, tylko kilkoro dzieciaków towarzyszyło mi z tyłu, dopóki,
nie odnalazłem ścieżki, o której mówił Mastyn, a która prowadziła dalej wzdłuż brzegu. Szło
mi składnie, choć droga była wąska, kamienista i pięła się tuż nad morzem, chwilami ostro w
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górę i w dół po nabrzeżnych wniesieniach tuż miedzy korzeniami drzew i krzewami.
Przypomniałem sobie, jak jeszcze w czasie wojny w Judei musieliśmy pieszo wypuszczać się
na dłuższe wypady, klucząc po okolicy, często nocą, kryjąc się miedzy skąpymi zaroślami
przed patrolami wroga. Dziś nie byłem już młodzikiem, ostatnio głównie siedziałem w siodle
i odwykłem od marszów, lecz sił miałem jeszcze w sobie dużo, więc nie czułem zmęczenia,
raczej zadowolenie z tego, że zachowałem niezły wigor i sprawność ruchu.
Mastyn dobrze mówił, że po drugiej stronie zatoki nie ma nic godnego uwagi.
Doszedłem do ostatnich skał, skąd zaczynało się otwarte morze, naprzeciwko widać było port,
w którym zamieszkałem. Wszędzie dokoła panował spokój, jeśli nie liczyć odgłosów z
krążących łodzi rybackich i morskiego ptactwa. Cofnąłem się do zarośli, które minąłem po
drodze, znalazłem piaszczysty kawałek brzegu, rozebrałem się i wszedłem do wody. Kąpiel
dobrze mi zrobiła i zaraz po niej zaległem miedzy krzewami w cieniu sporego, samotnego
drzewa. Widać stąd było przeciwlegle wzgórza i górę ze świątynią Artemidy. Gdzieś tam, w
jej połowie, pod skalną grotą uwił sobie wygnańcze siedlisko cesarski więzień, nauczyciel
nowej wiary, której głoszenie nakazał mu jego bóg, czy może boski prorok, zagadkowy dla
mnie Jezus Galilejczyk.
Przybyłem na Patmos gnany ciekawością i chęcią dowiedzenia się czegoś bliższego o
kimś, czyje życie, niezwykła śmierć i rzekome albo i prawdziwe powstanie z martwych dało
początek wierzeniom, przyciągającym coraz to więcej wyznawców, mimo iż zakazywało ich
prawo pod groźbą śmierci. Z jakichś niepojętych i zagadkowych dla mnie powodów wiara ta
uznana została za niebezpieczne wyzwanie dla władzy, tak poważne, że skupiła na sobie jej
gniew i mściwość. Ale okazywało się, że zawodzi tu nawet najsilniejsza jej broń, czyli strach,
gdyż chrześcijan nie ubywało, lecz przybywało.
Trajan powiedział mi, że to choroba, która może podstępnie niszczyć państwo od
środka, podkopać same jego podstawy. Myśląc o poznanym dwa dni wcześniej spokojnym i
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życzliwym starcu spod groty, o rozmowach, jakie z nimi miałem, obawy te wydały mi się
niepoważne, a nawet śmieszne. Gdzie ta siła, która miałaby pokonać imperium? Jeśli była
jakoś ukryta, to w czym? W samych tylko słowach albo modłach? Dla dawnego żołnierza,
który nieźle poznał co to potęga jego własnego państwa, takie wizje wydały się jawną
niedorzecznością. Ale przecież gwałtowność, z jaką zwalczano chrześcijan nie brała się
znikąd. Coś się za tym musiało kryć? Cesarze bywają niekiedy szaleńcami, ale nigdy
głupcami i zapewne widzieli od początku o czymś, co nam, zwykłym ludziom było nieznane.
Tylko co? Jak do tego dojść? Jak odczytać sens nowej nauki, by móc dopatrzeć się w niej
zapowiedzi jakiegokolwiek zagrożenia?
Spoglądając na zatokę, zalesione wzgórza i na skromniutki port czułem spokój, jaki
daje ustronne oddalenie od spraw wielkiego świata. Podszyty był jednak myślami,
rozbudzonymi przez opowieści świadka zdarzeń niezwykłych nie tylko samych z siebie, lecz i
dla skutków, jakie spowodowały. Byłem pewny jego szczerości i prawdomówności, choć jego
słowa budziły wątpliwości, a nawet sprzeciw rozumu. Czy rzeczywiście mój pomysł
przyjazdu na tę wyspę nie był tylko kaprysem nieco znudzonego wędrowca, przypadkowo
wywołanym zaciekawieniem rozmową podczas grzecznościowej wizyty u namiestnika Efezu,
lecz jakimś niepojętym dla mnie fatum, a więc zadziałaniem wyższej mocy, która na swój
sposób kierowała mym losem?
Przyjechałem tu przecież z własnej woli, przez nikogo nie zachęcany ani
przymuszany, ot tak, dla przekonania się, co też mogą kryć pogłoski o rzekomo
niebezpiecznych dla cesarstwa chrześcijanach. Nie mogłem dopatrzeć się w tym żadnej
konieczności, po prostu tak jakoś wyszło, że znalazłem się w Efezie akurat gdy był tam znany
mi Trajan, że byłem wolny od obowiązków i panem swojego czasu. Z natury zawsze
szukałem wrażeń, lubiłem wyzwania, a z wojskowego doświadczenia nawykłem do
wyszukiwania i znajdowania rozwiązań rozmaitych zagadek w ludzkich sprawach. To właśnie

152

pchnęło mnie do bliższego zainteresowania się zasłyszanymi nowinami. Na całą tę sytuację
złożyło się wiele rozmaitych okoliczności, ode mnie przecież niezależnych, a decyzja o
wyprawie na wyspę nie wynikała z żadnego przymusu, interesu czy czyjegokolwiek nakazu,
lecz ze zwykłej ciekawości. Doszukiwanie się w tym czegokolwiek więcej niż moja własna
ochota na poznanie dziwnej i nieco tajemniczej żydowskiej sekty byłoby nonsensem.
Z drugiej jednak strony życzliwe przyjęcie, jakie mi zgotowano na górze możliwe
było chyba dlatego, że ów Gajus rozpoznał we mnie kogoś, kto uratował mu kiedyś życie.
Dawna, przelotna i zapomniana przygoda żołnierska znalazła swój dalszy ciąg, zgoła
nieoczekiwany i akurat dla mnie korzystny. Wtedy przypadek i naraz teraz przypadek? – to
rzeczywiście niezwykły splot okoliczności. Ale co z tego? Tak zwykle bywa, że zdarzenia z
przeszłości jakoś wracają do nas przez ich skutki, zapisane w cudzych i naszych losach i
pamięci. Gdyby jednak chcieć to mieć za regułę przyczynową, wówczas trzeba by uznać, że
wszystko się z wszystkim jakoś łączy w czasie w sposób dla nas niepojęty i może naprawdę
nieprzypadkowy. Ale i z tego niewiele wynika dla naszego widzenia codziennych spraw. Nikt
przecież nie ogarnia w większą całość każdego drobiazgu, jaki mu się przytrafił przez długie
lata, wiele rzeczy ulatuje właśnie jako mało znaczące przypadki.
Co więcej, mało chyba kto zastanawia się w codziennej krzątaninie, co z tego, co się
wydarza, może stać się ważne, kiedy i dlaczego Oczywiście doskonale pojmujemy, że ważkie
decyzje i wybory odmieniają nasz los, ale przecież nie dotyczy to błahostek, drobnych
odruchów, gestów, zwyczajowych zachowań miedzy ludźmi. Ale czy aby na pewno? Co jest
tak naprawdę błahostką, a co nią nie jest? Przecież to, co zrobiłem niegdyś w legionowym
obozie, powodowany chęcią pomożenia barbarzyńskiej dziewczynie, której zrobiło mi się po
prostu żal, to było zwykłe, okazjonalne okazanie przyzwoitości, a i to nie całkiem
bezinteresowne. A przecież, bez żadnych zrazu widocznych znaków, z czasem okazało się
zaczynem przeobrażenia mego życia w sposób zgoła nieoczekiwany i nieprzewidywalny.
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Przypomniałem sobie, że na zakończenie wczorajszej rozmowy Jan poradził mi, bym
nie bał się słuchać serca, zatem nie poprzestawał tylko na rozumie. Mądrość serca! – tak się
wyraził. Cóż, dla mnie mądrość zawiera się w myśleniu, wspartym wiedzą i doświadczeniem,
a i to nie każdemu jest dana w takim samym stopniu i rodzaju. Są ludzie mądrzy dzięki
naukom, są mistrzowie w swych umiejętnościach praktycznych, są nad wyraz zdolni
wodzowie i politycy, są chytrzy bankierzy, którzy potrafią lepiej niż inni dobrze liczyć i
bogacić się cudzym kosztem, są przebiegli kupcy dużego handlu, są wreszcie wielcy
budowniczowie pałaców czy akweduktów. To wszystko wymaga jednak tęgich umysłów, lat
nauki i ćwiczeń, a nie sentymentów i bujania w obłokach. Może tylko artyści posługują się
uczuciowością, która rozbudzają u innych swymi wierszami, pieśniami, obrazami, rzeźbami
czy aktorskim kunsztem. Ale na to też trzeba się rozumnie kształcić, wszak sam talent to za
mało, żeby się wybić na wielkość. Około sławy tego rodzaju także trzeba się sporo namęczyć
i bardzo zmyślnie o nią zabiegać w sposób nieraz bardzo wyrachowany.
A z uczuciami jest wielki kłopot. Na dobrą sprawę nie wiadomo, czym właściwie są
same z siebie, ale doskonale wiadomo, jak bardzo potrafią mącić w głowie i tak zakręcić
człowiekiem, że przestaje ważyć racje logiczne, tracąc nieraz równowagę życia, rozsądek,
nawet przyjaciół, rodzinę lub wręcz całą fortunę, Nie idzie o chwilowe wrażenia, bo te są
jedynie przemijającą ulotnością chwili, która jeśli już zalega w pamięci to wyłącznie jako
wspomnienie rzeczy miłych albo niemiłych, tyle że bez większego znaczenia. Ale i tu nie ma
pewności, że coś znaczy mniej, albo więcej i kiedy to się wyjawi? Na własnej skórze
przekonałem się, jak złudne są nasze mniemania na ten temat. Teraz, siedząc pod drzewem na
małej wyspie, począłem wracać myślami do czasu, gdy samego mnie to spotkało i do tego,
czym to się skończyło.
Bo już kiedyś usłyszałem, że mam dobre serce. Wtedy się zdziwiłem, nawet trochę
obruszyłem, ba nie byłem pewnych, czy to aby nie oznaka nadmiernej łatwowierności, z
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której bierze się chwiejność w działaniu i mało męska miękkość charakteru. Czy okazywanie
uczuć to słabość, a kierowanie się ich podszeptami to niedostatek rozwagi? Sądząc po
skutkach, wyszło w sumie nienajgorzej, ale o owym czasie nie byłem z siebie zbyt
zadowolony, ani pewny, czy słusznie postępuję.
xxxxx
Po rozmowie z Flawiuszami, a potem po krótkich przygotowaniach, zebrałem małą,
sześcioosobową drużynę z mych dawnych żołnierzy i ruszyłem na nową, życiową wyprawę.
Drogi nad Ister, choć nie tak okazałe i świetnie zbudowane jak drogi środkowe czy
wschodnie, wiodły przez kilka mniejszych miast na północnym szlaku prowadzącym na skraj
cesarstwa. Jechaliśmy najpierw via Flamina, potem w Placencie, gdzie po niedawnej wojnie
miedzy Ottonem a Witeliuszem zapanował wreszcie spokój, skręciliśmy na wschód i przez
via Postumia wjechaliśmy do Panonii, a tam już przez Sallę do Klaudiuszowej Savarii, stolicy
tej prowincji. Dalej trafiliśmy do warowni Scarbantia z dużą osadą miejską, wreszcie,
dotarliśmy do Carnuntum, wielkiego, głównego tam obozu wojskowego, gdzie stacjonowały
dwie duże legie: osławiona czternasta Gemina, która dopiero co pokonała Batawów i
piętnasta Apollinaris, zwycięska pod wodzą Korbulona w niedawnej wojnie w Armenii
przeciwko Partom i zasłużona pod Tytusem w Judei. Część z nich rozdzielono między nową,
niedaleką osadę Vindobonę, a także dwa spore forty – jeden w Gerulacie, do której cesarz
zaczął ostatnio dosyłać żołnierzy z innych legii, i nieco oddalonej Komagenie, gdzie
stacjonowało kilka ali jazdy. Był to w sumie najsilniej strzeżony odcinek granicy z
Markomanami, z którymi mieliśmy na razie pokój, tyle że ciągle niepewny.
Rozkaz cesarski otwierał po drodze wszystkie drzwi, w większych miastach
zatrzymywaliśmy się po dwa-trzy dni dla wypoczynku, goszczono nas tam godnie, tak że
podróż przeszła nam i sprawnie i przyjemnie. Było też wiele okazji, by przy rozmaitych
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rozmowach dowiedzieć się prywatnie to i owo o tym, co interesowało Flawiuszy na temat
stosunków i nastrojów w tej prowincji.
W Savarii wcale nie zdziwiła mnie pewna rezerwa, a nawet źle skrywania niechęć
miejscowych kupców co do zamiaru Wespazjana wysłania wyprawy po bursztyn. Mogłem się
był tego spodziewać. Kilka tutejszych domów handlowych, sprzymierzonych z kupcami z
niedalekiej, a bogatej Akwilei, od pewnego czasu wysyłało już własne wyprawy po żółty
kamień i nikogo do tego interesu nie chciało dopuszczać. Pojawienie się grupy cesarskiej
uznali za oczywiste zagrożenie dla własnych zysków, lecz występować przeciwko planom i
woli władcy nikt się jawnie nie ośmielał. I choć mieli sporo wiedzy o tamtych szlakach,
dzielić się nią nie chcieli. Później, już tam na miejscu z przykrością przekonałem się, że ich
tamtejsi wysłannicy sprawiali nam więcej kłopotów niż lokalni mieszkańcy, ich naczelnicy i
handlarze.
W Carnuntum zgłosiłem się do dowódcy legii i wręczyłem mu list od Wespazjana, z
którego miedzy innymi dowiedział się, że mam tu przygotować wyprawę handlową na północ
i że należy mi zapewnić wszelką konieczną po temu pomoc. Odbyliśmy dłuższą pogawędkę o
tym, co będę robił przez najbliższe miesiące oczekiwania na przyjazd kupców, zapewniłem
go też, że postaram się nie wchodzić nikomu w paradę i w ogóle jak najmniej rzucać ludziom
w oczy, tym bardziej, że. będę z moimi ludźmi sporo krążył po okolicy i sam troszczył się o
nasze sprawy.
Przyjął mnie dobrze, wypytał o nowiny ze stolicy i okolic, przydzielił kwatery, obiecał
kurierów dla wysyłaniu raportów do Rzymu, ale zachował pewną nieufność, gdyż wiedząc z
cesarskiego pisma kim jestem, a właściwie dotąd byłem w Judei, domyślał się, że nie tylko o
tę wyprawę tu chodzi. Niemniej nasze stosunki ułożyły się poprawnie, gdyż ja
dotrzymywałem danego słowa, a on o nic więcej nie pytał. Podczas późniejszy licznych
rozmów wiele mi opowiedział o sytuacji, jaka panuje na granicy i o zawiłościach w
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stosunkach z Markomanami i innymi dalszymi ludami po drugiej stronie Istru. Gdy w swoim
czasie dowiedział się o mojej obronie barbarzyńskiej dziewczyny, tylko wzruszył ramionami,
zaśmiał się i stwierdził, że skoro taki sobie wziąłem kłopot na głowę, to już nic mu do tego,
byle miał z tym święty spokój.
Zresztą, miał już wtedy wobec mnie dług wdzięczności i to niebagatelny. Otóż
niedługo po moim tu przyjeździe spytał mnie, czy nie zechciałbym wyszkolić mu kilku
żołnierzy do służby zwiadowczej dla legii, którą dowodził. Słyszał był onegdaj od Tytusa, jak
się sprawialiśmy w Judei i uznał, że warto mieć samemu taką drużynę. Rzecz w tym, że tu, co
prawda, żadnych teraz poważnych walk nie było, ale po drugiej stronie Istru buszowały grupy
najemników germańskich, które nie tylko uprawiały straszne tam zbójectwo na własna rękę
ale gdzieniegdzie buntowały miejscowych przeciw nam. Niepokoje z tego robiły się nieraz
duże, a dla nas niewygodne, bo zakłócały wątły spokój na granicy. Chodziło więc o to, by
wyszukiwać ich siedziby i wskazywać je wojsku, które potem szybkimi akcjami by je
likwidowało.
Odparłem, że sam mam własne obowiązki, które wymagają ode mnie częstych
rozjazdów, więc nie mogę się tym zająć osobiście, lecz ze nakażę jednemu z moich ludzi
imieniem Galen, który służył ze mną przez trzy lata i jest bodaj najlepszym z mej grupy, by
się tym zajął. Ja sam od czasu do czasu dojrzę tego szkolenia, a gdy warunki pozwolą
wybiorę się z nimi raz czy drugi na ćwiczenia za rzeką. Bardzo go to ucieszyło, zgodził się,
byśmy sami wybrali ludzi, którzy się do tego nadadzą i zapewnił, że przydzieli im specjalny
dodatek do żołdu. Tak to staliśmy się w obozie osobami jeśli nie znaczącymi to przynajmniej
znanymi i szanowanymi, a nasi podopieczni wynosili nas pod niebiosa miedzy żołnierstwem.
Dzięki temu cieszyliśmy się uznaniem, co przekładało się na spokój i wygodną pomoc w
różnych drobnych sprawach obozowych. Bez wątpienia właśnie dlatego nikt nie
przeciwstawił mi się, gdy wziąłem przeciw nim w obronę miejscową dziewczynę i zabrałem
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ją do siebie do pracy. Przez cały czas naszego pobytu w Carnuntum nikt nie ośmielał się robić
sobie z tego głośnych żartów ani głupich zaczepek.
Zwała się Wenta i jak się okazało pochodziła z Kwadów, ludu niegdyś
sprzymierzonego na tych ziemiach z Markomanami, z którymi nieraz prowadziliśmy wojny.
Ta za Augusta, podjęta w wyniku zamętów w Noricum kampania Tyberiusza i Saturninusa,
została jednak przerwana zaraz po rozpoczęciu na skutek lokalnych buntów w Panonii, a
markomański władca, Marbod, znając siłę rzymskiej armii, zaczął szukać ugody. Koniec
końców doszło do niej, Cesarstwo uznało w nim króla i przyjaciela, a on sam zaczął udatnie
odbudowywać swe silne państwo za cenę uległości wobec zwierzchności Rzymu. Natomiast
Kwadowie wynieśli się na północ, tutaj zostały tylko nieliczne ich grupki spośród tych, którzy
prowadzili udane interesy przygraniczne. Ojciec Wenty, choć wyglądał jak nędzny dziad i
prostak, był człowiekiem sprytnym i wcale zamożnym, jako że cała ich rodzina od kilku
pokoleń miała się tu niezgorzej, choć wielkiego majątku nie zebrała.
Nie miałem zielonego pojęcia o Kwadach, podobnie jak o wielu ludach i plemionach
w tej części świata. Prawda, sporo wiedziałem o Germanach, trochę o Markomanach i o dalej
zamieszkałych Dakach, natomiast reszta to była dla mnie drobnica bez większego znaczenia.
W Azji i Afryce poznałem mnóstwo narodów większych i mniejszych, od Persów i Partów
poczynając, nawet Medów, a na Armenach i Fenicjanach kończąc, widywałem Scytów, ludzi
z Pontu, Kapadocji i Cylicji i wielu jeszcze innych krain, poznałem też trochę Egipcjan i
Żydów. Wszystkie tamte ludy od dawien dana są silnie związane z Rzymem wspólną historią,
wojnami i handlem, a nade wszystko wszystkie znają lepiej czy gorzej mowę grecką przez co
czuje się z nimi jakąś więź. To, co przed wiekami rozniósł był tam po świecie wielki
Aleksander, zostawiło mocne ślady, łączące wiele narodów na wielkich przestrzeniach.
Natomiast Północ daleko za Istrem i górami to obcość i wielka zagadka, mimo że to i owo już
o wtedy o niej znaliśmy. Ale dalej, ku morzu, to już chyba tylko dzicz i barbarzyńscy, ze
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swoimi bóstwami i obyczajami, niemający swych państw, żadnego pisma, żadnej wiedzy czy
nauki. Zdumiewające to i tajemnicze, ale czy groźne, i jak?
Z drugiej jednak strony czy rzeczywiście należało się spodziewać u nich jakichś
niebywałych odmienności, albo w ogóle strasznej dzikości? Życie wcale nie musi przystawać
do wyobrażeń o nich, a oni sami być tak groźni, jak się słyszało. Przecież ludzie wszędzie są
tacy sami, podobnie żyją, podobnie się rządzą i handlują. Ale handel to jedno, a dojazd to
źródeł żółtego kamienia to już inna sprawa. Tym trudniejsza, gdy nie ma żadnych map, a
jechać trzeba przez nieznane krainy bez dróg i mostów, bez wiedzy o odległościach, o
pułapkach i osobliwościach natury, o sile i sposobach walki tamtejszych wojowników, o
nastawieniu barbarzyńskich naczelników plemion do obcych i o wzajemnych miedzy nimi
stozunkach. Wreszcie niezbyt wiadomo, co najlepiej brać na korzystną wymianę, a zwłaszcza
na podarunki, mogące zjednać życzliwość ważnych tam osób. I w jakiej mowie się z nimi
porozumiewać?.
Wenta to był dla mnie pierwszy osobisty kontakt z czymś mi tu obcym, nieznanym, co
miałem poznawać podczas wyprawy. Zrazu nie za bardzo wiedziałem jak z nią rozmawiać i o
czym, zadowalało mnie to, że się u nas urządziła i świetnie prowadziła nasze gospodarstwo,
zdobywając wokół wszystko, co do tego było potrzebne. Wyszykowała sobie osobny kąt,
oporządzała nasze ubrania, szykowała jedzenie, sprzątała, a wszystko tak, jakby jej nie było.
Z początku małomówna, odpowiadała tylko na pytania, choć z czasem, gdy juz się
\wzajemnie ze sobą oswoiliśmy, wdawała się w krótkie rozmowy z moimi żołnierzami.
Wobec mnie była zrazu milcząca ale w zachowaniu grzeczna, choć bez cienia uniżoności.
Obozowi legioniści może i nie przepadali za nią, ale po swojemu szanowali za stanowczość i
samodzielność w obchodzeniu z miejscową służbą i żołnierstwem. Nie zważała na babskie
docinki, codzienne sprawy załatwiała szybko i udatnie, nie rzucała się ludziom w oczy, nie
nadużywała też swej pozycji, jaką miała przy mnie i moich ludziach. W pewnym sensie
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wszyscy nawet nam zazdrościli takiej obsługi, bo życie tu do lekkich nie należało i każda
wyręka w jego codzienności miała swoją wagę.
Moja drużyna polubiła ją, bo stwarzała nam namiastkę domu, w którym wszystko
idzie jak należy. Oczywiście, nikt z moich nie pozwalał sobie na jakiekolwiek uwagi czy
głupawe zaczepki, bo stanowczo zabroniłem im jakkolwiek ją napastować. Uznali, że jest pod
moją opieką i wyłączną komendą, co nie znaczy, że ona sama, wiedząc o tym, unikała
ciężkiej pracy i wymigiwała się od nałożonych na nią obowiązków. Swoją sytuację znosiła
spokojnie, nawet z pewną godnością, nijak nie okazując co o niej sądzi. Nie minęło wiele
czasu, gdy przywykłem do jej obecności i zacząłem z nią rozmawiać, mniej o niej samej, a
więcej o świecie, z którego do nas trafiła.
Nieźle znała nasza mowę i szybko się w niej ćwiczyła, co było i wygodne i niezwykle
dla mnie korzystne, gdyż mogłem teraz zdobywać wiedzę o tym, co mnie już niebawem
czekało podczas wyprawy. Ku memu zdumieniu okazała się nieocenionym wręcz źródłem
wiadomości nie tylko o swoim dalekim narodzie, ale i o innych, z nim sąsiadujących. Anim
się spostrzegł, gdy zacząłem się jej radzić w niektórych sprawach, dotyczących handlowania
na północy. Szło mi przed wszystkim o to, co najbardziej się opłaci wieźć na wymianę i na
grzecznościowe podarki dla zyskania sobie życzliwości tamtejszych ludzi. Jako żołnierz
doskonale wiedziałem, że wszędzie niezwykle ceni się dobrą broń, ozdobne puchary z brązu,
srebra i grubego szkła, rozmaite pasy i hełmy. Natomiast Wenta podpowiedziała mi, czego
spodziewałyby się kobiety, radząc nie lekceważyć tego rodzaju darów.
- Wodzowie i wojownicy to też ich żony i córki, więc lepiej mieć je po swojej stronie
– słusznie zauważyła, gdym ją o to pytał. – Kobiety to może nie siła, ale mają swoje sposoby,
żeby wpływać na mężów. Dobry humor u nich to połowa sukcesu kupców – dodawała z
przekornym uśmiechem.
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Nie mogłem odmówić jej racji, choć prawdę mówiąc nie miałem pojęcia o babskich
zachciankach, a już zwłaszcza tych u barbarzyńców. Przekonała mnie jednak, że kobiety
wszędzie są takie same, łase na ozdoby i piękne stroje. I tak, za jej najmowa wyliczyłem w
jednym z listów do ojca i brata długi spis dziwnych towarów, które powinni mi tu przysłać z
szykowanym w Rzymie taborem. Czego tam nie było: materiały, tkaniny, szale, kobiece
fatałaszki, ale koniecznie ze złotymi i srebrnymi zapinkami, paciorki luzem i w naszyjnikach
różnej wielkości i kolorów, nawet najcenniejsze ze wszystkiego szkatułki z kluczykami.
Kręciłem głową na takie głupstwa, ale posłuchałem jej rad i – jak się później okazało – dobrze
na tym wyszedłem.
I tak, dzień po dniu, znikała początkowa oficjalna między nami oschłość,
rozmawialiśmy coraz więcej, nawet z rzadka pojawiały się żarty i uśmiechy. Gdy
wyjeżdżałem z obozu na kilka dni, zawsze po powrocie czekał na mnie i moich towarzyszy
posiłek, ubiory szły do oporządzenia, padały pytania o zdrowie i nawet troska o odpoczynek.
W surowości żołnierskiego życia, w natłoku obowiązków, takie chwile wytchnienia są nie do
przecenienia. W zwyklej służbie czy na wojnie, wypełnia się je prostymi uciechami dla
zapomnienia trudów minionego dnia, niepewności jutra, samotności w gromadzie sobie
podobnych wyrobników na usługach możnych tego świata, dla których jest się tylko numerem
w wielkiej masie żywych machin do zabijania. Codzienna mordęga marszów, ćwiczeń i walk,
zaprawiana w wolnych chwilach pijaństwem, stępia umysły, rozrywką jest gra w kości,
szukanie taniej kobiety tylko zwykłym odruchem, a prostactwo bezpiecznym i powszechnym
sposobem na życie.
Okruchy w miarę spokojnej normalności, jakie mieliśmy dzięki Wencie, poprawiały
złe humory i zmęczenie, dawały okazje nie tylko do omawiania w spokoju dalszych planów,
ale i do wesołości bez rechotu z niewybrednych żartów. Wtedy tego tak nie rozumiałem, ale
po swojemu czułem, że jej obecność okazuje się pomocna nie tylko przy krzątaninie wokół
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naszego gospodarzenia w obozie, ale i w łagodzeniu naszych żołnierskich obyczajów. Zresztą
i tak nie było z nami tak źle, gdyż szczególny rodzaj naszej służby wyłączał nas z harówki,
jaką narzucała wojskowa służba, a więc nie ogłupiał jako ludzi. Zwykły i dobry żołnierz nie
musi myśleć, ma tylko karnie wykonywać rozkazy, natomiast nasze zadania polegały na
bystrości, samodzielności i pomysłowości w każdej akcji, także w zdolności do późniejszego
omawiania jej efektów.
Przed kilku latu przyjąłem propozycję Tytusa tylko dlatego, że przewidziana dla mnie
służba dawała mi swobodę działania bez bezmyślnego podporządkowywania się rygorom,
właściwym zwykłej żołnierce. Byłem niezależny na tyle, na ile to w wojsku możliwe, ceniono
mnie za sprawne myślenie i wywiązywanie się z zadań, wymagających posługiwania się w
równym stopniu odwagą, co i rozumem. Moi ludzie byli po swojemu podobni do mnie, więc
stanowiliśmy drużynę wolnych harcowników, wyjątkową zarówno dla dowódców, jak i dla
szeregowych legionistów. Ponieważ zawsze zakazywałem im nadmiernego gadulstwa, a nade
wszystko puszenia się swą odrębnością i swoiście uprzywilejowaną pozycją, więc traktowano
nas raczej przyjaźnie, choć bez zbytniej familiarności. Ilość ochotników, zgłaszających się do
Galena na nauki w naszym szczególnym rzemiośle i sztuce zwiadowczej pokazywała, jak
tego rodzaju służba nęciła ludzi, chętnych odmiany swego trudnego losu. Cóż, tych co
bardziej bystrych, jeszcze nie bez reszty otępiałych i całkiem pojętnych, było niewielu, ale
kilku, których wybraliśmy, nieźle się sprawdzało, ku zadowoleniu dowódców legii, a i
niejakiej zazdrości ich legionowych kompanów.
Tworzyliśmy osobną, po prawdzie osobliwie elitarna grupkę, jakby maleńką wysepkę
na morzu żołnierskiego życia, co miało swoje zalety, ale i czyniło z nas trochę odludków,
skazanych wyłącznie na siebie. Wenta szybko zorientowała się w tej sytuacji i spostrzegła, że
pod naszą ochroną może czuć się w obozie bezpieczna. Zrazu tylko z wyrachowania, a z
czasem i z coraz większej sympatii starała się być nam użyteczna i miła, mimo początkowej
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powściągliwości i zarozumialej nieufności. Szybko stała się ulubienicą moich wojaków,
niesporych przecież do sentymentów, a i ja sam coraz częściej, trochę odruchowo wdawałem
się z nią w pogawędki o tutejszym świecie po obu stronach rzeki.
Ale niechętnie rozmawiała o swojej rodzinie, a gdy pewnego dnia postanowiłem
wybrać się do jej ojca, by zobaczyć, czy zgodnie w umową da się go wykorzystać do zebrania
zawczasu zapasów na wyprawę, z własnej woli została w obozie. Było mi to na rękę, gdyż jej
pobratymcy mogliby zechcieć siłą ją nam odebrać, co zrodziłoby niepotrzebny nikomu zatarg
i podkopało szacunek do rzymskiego wojska. Gdy kupiec przyjeżdżał z dostawami, spotykała
się z nim na terenie obozu, ale z tych spotkań zawsze wracała rozdrażniona. Nie zwracałem
na to uwagi, a sprawa w sposób niespodziewany wyjaśniła się po wielu tygodniach, gdy po
zjechaniu taborów z Rzymu mieliśmy ruszać w drogę. Do tego jednak czasu wszystko
układało się jak najlepiej ku zadowoleniu naszemu, jak i jej samej.
Od samego początku pobytu w Carnuntum wysyłałem do cesarza regularne raporty o
sytuacji na granicy, jak i o stanie garnizonów wzdłuż niej rozmieszczonych. Pozwalałem
sobie dołączać w nich uwagi o sprawach, które moim zdaniem warto brać pod uwagę na
przyszłość. Po wschodniej części należałoby zapobiegać porozumiewaniu się Markomanów z
Dakami przeciwko nam. Z pierwszymi mieliśmy jaki taki spokój, lecz król Daków, Duras,
który dawno temu udatnie złączył poszczególne ich plemiona w jedno państwo, zaczynał
sprawiać kłopoty i chyba nie był od tego, by przy pierwszej nadarzającej się okazji ruszyć z
Mezji na wojnę z Rzymem. Ciekawą tam figura był ponoć niejaki Decebal, zdolny młody
wódz, ambitny syn poprzedniego władcy, chętny zdobywać sławę pierwszego między nimi
wojownika. Trzeba więc rozważnie, politykowaniem i pieniędzmi, nie dopuszczać do tego,
aby w tamtej części cesarstwa dochodziło do jakichś ściślejszych sojuszy między niezbyt nam
przychylnymi królestwami. Słyszałem, że doskonale przydatne do tego zdawałyby się być
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plemiona Jazygów, trzymających tam stronę Rzymu, lecz dokładniejszej wiedzy o nich
zdobyć mi się nie udało.
Po germańskiej stronie granicy wciąż były niepokoje, lecz raczej lokalne,
wywoływanie przez dość liczne grupy rozbójnicze, a którymi wojska radziło sobie
nienajgorzej. Dobry handel łagodził stosunki przygraniczne z miejscowymi, co jednak miało i
tę złą stronę, że stwarzało okazje do przekupstwa i rozmiękczania stanowczości i
zdecydowania naszych legii w zachowaniu rygoru wobec obcych plemion. W czasie pokoju
nie były te praktyki zbyt groźne, lecz przy lada okazji mogły prowadzić do żołnierskiego
nieposłuszeństwa, jak to już zdarzało się w przeszłości. Dlatego tak ważne było dobieranie
oficerów spośród ludzi oddanych, wiernych i pewnych. W raportach unikałem dodawania
własnych sądów o poszczególnych osobach, a jeśli już pozwalałem sobie w tym na ostrożne
aluzje, czyniłem to nie wprost, z obawy, by moje pisma, zapewne zmyślnie, cichaczem
sprawdzane przed wysłaniem do Rzymu, nikomu szkody uczynić nie mogły.
Donosiłem też o dostrzegalnych postępach w przebudowie obozów, fortów i
umocowań granicznych z drewnianych na murowane z kamienia i palonej gliny, jakie
widziałem podczas mych rozjazdów wzdłuż granicy. Cesarz mądrze to zarządził i bardzo się
tym interesował. Sąsiedztwo Germanów i Markomanów do łatwych nie należało, więc
roztropnie było brać pod uwagę ich pokusy do wszczynania zbrojnych przeciw nam akcji,
nawet dużych i długo się przeciągających. Choć prace te wymagały wiele wysiłku i pieniędzy,
Wespazjan, znany przecież ze skąpstwa, na ten cel łożył sporo złota, słusznie uważając, że dla
bezpieczeństwa i trwałości imperium warto i trzeba ponosić duże koszty. Przy budowach
wykorzystywano okoliczną ludność i rzemieślników, zadowolonych z zarobku, co prawda
niewielkiego, ale przecież pewnego na dłuższy czas. Wokół Carnuntum rosło spore miasto,
zamyśliwano nawet postawić nieduży amfiteatr, ludzi przybywało, interesy kwitły i wszystko
na razie szło doskonale, podobnie jak i w sąsiedniej Windobonie, co prawda mniejszej,
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niemniej z wojskowego punktu widzenia równie ważnej jak i główny na tym limesie nasz
obóz. v
Pisałem Wespazjanowi również o szkoleniu ludzi do legionowych drużyn
zwiadowczych, które okazały się bardzo przydatne w wyłapywaniu rozmaitych szpiegów i
likwidowaniu gniazd zbójeckich Germanów. Szło im dość sprawnie, okazali się pojętni, a po
krótkich ćwiczeniach w obozie Galen wybrał się z nimi na kilka małych wypadów po okolicy,
najpierw bliższych a potem dalszych, już po drugiej stroni rzeki, z niezłym skutkiem.
Dowódca garnizonu był bardzo zadowolony, nowi adepci w sztuce szpiegowania robili
szybkie postępy i wybijali się na samodzielnych wywiadowców, choć brakowało im jeszcze
pewności siebie i niezbędnej przebojowości w działaniu. Jednakże z każdą kolejną wyprawą
nabierali doświadczenia, a jeden z nich okazał się dobrym kandydatem na ich przywódcę,
jakim też niebawem został za naszą rekomendacją.
To zdumiewające, jak człowiek, gdy mu stworzyć warunki, może się zmienić i
wykrzesać z siebie chęć do odmiany swego losu. Dla tych ludzi, dotąd szeregowych i
bezbarwnych, zrządził to szczęśliwy dla nich traf, jakim był nasz przyjazd do Carnuntum.
Czy to był jednak tylko przypadek? Przecież nasze spotkanie poprzedziło długie pasmo
najrozmaitszych zdarzeń, dla każdego innych, które spowodowały, że trafili właśnie tu i
właśnie w czasie, gdy przybyłem w to miejsce razem z moimi ludźmi. Co prawda, każdy z
naszych podopiecznych w biegu swego życia kiedyś, z jakichś powodów, sam najął się do
wojska, lecz potem, już z woli cesarskiej, na którą nie miał przecież żadnego wpływu,
przeszedł taki a nie innych szlak bojowy, wreszcie znalazł się w tym, a nie innym miejscu.
Niby nie sposób uznać tego wszystkiego za jakąś wyższą planową celowość, lecz czy aby na
pewno to tylko zwykłe fatum?
Mnie również doprowadził tu nad granicę splot niezliczonych i nieplanowanych z
góry decyzji i okoliczności, zapoczątkowany dawną rozmową z Tytusem, do której zachęcił
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mnie ojciec. Gdy się tu spotkaliśmy, był to dla nich i dla mnie zwykły przypadek, nad którym
nikt w ogóle się nie zastanawiał, bo któż w tak szczególny i osobliwy sposób roztrząsa to, co
się w danej chwili dzieje. To może jest i dobre zajęcie dla próżniaczych mądrali, lubujących
się w zawiłych spekulacjach o wielkich sprawach, z których nic nie wynika, ale nie dla
zwykłego człowieka, a już zwłaszcza żołnierza, którego zadaniem jest wojaczka na cudzy
rozkaz, a nie samodzielne myślenie o zawiłościach własnego losu. W tym względzie
interesuje go jedynie, by przeżyć z dnia na dzień, nie dać się zabić w walkach, odsłużyć swoje
dwadzieścia lat, zebrać nieco łupów i uciułać mieszek monet, a później znaleźć sobie w miarę
korzystny pomysł na resztę swych dni.
Ludzie co bystrzejsi, gdy nadarza im się znienacka szansa na wybicie się z szarej masy
przeciętności, mogą – jeśli mają wolę, ochotę i trochę oleju w głowie – odmienić swój los i
pokierować własnym życiem z dużym dla siebie pożytkiem. Na to jednak potrzeba jakiejś
wrodzonej skłonności, a także otwartości charakteru, niepoddającej się stłamszeniu przez
życiową harówkę. Zatem znów wychodzi na to, jak ważne bywają niezliczone sytuacje, które
w swoim czasie, uznawane za przypadkowe, sprzyjają wyrobieniu gotowości do
podejmowania wyzwań, choć o ich znaczeniu na przyszłość mało kto po drodze zdaje sobie
sprawę.
Nigdy wcześniej nad czymś takim się nie zastawiałem, lecz teraz, po pierwszym
spotkaniu ze starym Janem, co i raz wracała jego myśl, iż nic w naszym życiu nie dzieje się ot
tak, samo przez się, i że wszystko ma swój cel. Ale jaki? Z czyjego nadania? Czy jest tak
ukryty, że nie da się go nijak odczytać w korowodzie życiowych zdarzeń? I wreszcie czemu
miałby służyć? Pojawiały się pytania, ale nie miałem pojęcia jak, gdzie i w czym należałoby
szukać na nie odpowiedzi. Dręczyło mnie to przez wspomnienie dawnego czasu, zwłaszcza
przez wracanie pamięcią do Wenty, do tego, jak ją spotkałem, przyjąłem pod swą opiekę,
potem lepiej poznałem – i co z tego wyszło, wraz z niezwykłym tamtej historii zakończeniem.
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Nic mi się w tym sensownie nie układało, ale też tamte wydarzenia, niby zwyczajne choć
nieco dziwnie zaczęte, szybko potoczyły się własnym rozpędem, z którymi rozum niewiele
miał wspólnego. Pozornie bowiem panując nad sytuacją, zwolna i bezwiednie ulegałem
uczuciom, których zrazu ani dostrzegałem, ani miałem za znaczące, ale z których wzięło się
później wielkie w moim życiu zamieszanie.
Dziewczyna, z początku niespecjalnie rozmowna, zadomowiwszy się w naszej grupie
stopniowo, zrazu zwolna i ostrożnie, poczęła wdawać się w krótkie rozmowy i to nie tylko o
sprawach codziennych i porządkowych,. Okazała się dobrą obserwatorką życia obozowego,
barwnie kwitowała drobnymi żartami panujące w nim zwyczaje, czyniąc to jednak bez
złośliwości, choć z wyczuwalną niechęcią wobec wszelkich oznak żołnierskiego prostactwa.
Tanim kosztem zdobywała przemyślnie wszystko, co konieczne do prowadzenia
gospodarstwa, skrupulatnie wyliczała się z każdego dostawanego na ten cel denara. Z obsługą
w garnizonowym miasteczku układało jej się całkiem nieźle, choć pracujące tu kobiety
zazdrościły jej szczególnej pozycji wśród innych. Ale głupie babskie gadki, jakie z tego się
brały, znosiła z wyniosłym spokojem, choć bez zadzierania nosa. Jednym słowem mieliśmy z
niej same korzyści i żadnych kłopotów.
Czas mijał, a ja nie mogłem się już doczekać przyjazdu taborów z Rzymu, bo,
wywiązawszy się z części zadań, zadanych mi przez cesarza, nie miałem nic szczególnego do
roboty prócz zwyczajowego przygotowania drużyny do wyprawy. O samej drodze
wiedzieliśmy niewiele, zastanawialiśmy się, z czym też przyjdzie nam się zmierzyć zarówno
w samym wędrowaniu, jak i w obronie przed możliwymi zagrożeniami, jakie bez wątpienia
mogą nas spotkać od barbarzyńskich ludów. Map nie było żadnych, wiedzieliśmy tylko co
nieco owo o dojściu do gór morawskich, ale dalej to już była jedna wielka zagadka. Niejasne
też było, jak liczną grupę przyjdzie nam prowadzić i ilu w niej będzie dodatkowej straży,
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towarzyszącej kupcom. Całą te przygodę traktowałem jak wielkie wyzwanie, kolejne w mym
życiu i nadzwyczaj mnie pociągające, więc naszym rozważaniom nie było końca.
Zakończywszy rozjazdy po okolicy i znużony teraz monotonną codziennością
obozowego życia, przerywaną krótkimi wypadami z podopiecznymi Galena, popadałem w
nieróbstwo i wieczorne ucztowanie z oficerami, wypełnione po równo winem jak i
opowieściami o wojennych kampaniach, w jakich wszyscy mieliśmy swój udział. Ale jak
wszystko, co w nadmiarze, i to zaczęło mnie nudzić, tym bardziej, że z natury chętny do bycia
w ciągłym ruchu nie znajdowałem przyjemności w tkwieniu na miejscu i oddawaniu się
pustym zajęciom bez celu.
Wreszcie któregoś dnia przybył z daleka nowy oddział jazdy jako wzmocnienie
garnizonu i od ich dowódcy dowiedziałem się, że minął w drodze kupieckie wozy ze strażą,
które zapewne w kilka dni zjadą do Carnuntum. Byliśmy już gotowi, wystarczyło tylko raz
jeszcze posprawdzać broń, rynsztunek, własne zapasy oraz konie. Popadliśmy w zrozumiałe
ożywienie i każdego dnia wyglądaliśmy taboru z dużą niecierpliwością. I wtedy właśnie
zaszło coś, co postawiło mnie w sytuacji zgoła niezwykłej i niespodziewanej.
Gdy raz pod wieczór siedziałem w swojej kwaterze, weszła Wenta, stanęła przed mną
z rzadkim u niej zaciętym wyrazem twarzy i ni to prosząc, ni to pytając, przytłumionym
głosem wyrzuciła krótko z siebie to, z czym obnosiła się chyba już do dawna.
- Panie, zabierzcie mnie ze sobą w tę drogę – zabrzmiało to jakby mi kto strzelił z bata
nad samym uchem. – Proszę – dodała łagodniej, ani chybi wystraszona swoją śmiałością i
czekając, co odpowiem.
Przyznam, że w pierwszej chwili zaniemówiłem i tylko patrzyłem na nią z wielkim
zdumieniem. Nie wiedziałem, czy się roześmiać, czy zezłościć.
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- Czyś ty oszalała, dziewczyno? – wręcz krzyknąłem na nią, nie tyle groźnie, ile z
irytacji, jaką się czuje, gdy ktoś zadaje głupie pytania. – Skąd ci ten pomysł przyszedł do
głowy?
- Weźcie mnie ze sobą – nie odpowiedziała wprost – przydam się. Będę wam służyć,
tak samo, jak tu, tyle że w drodze. Rozumiem nieźle mowę żyjących za rzeką, przynajmniej
do kraju, gdzie mieszka mój dawny lud – zaczęła wyliczać argumenty, jakimi chciała mnie
przekonać. – Trudów się nie boję, umiem prowadzić wóz, wiem, co robić ze zwierzętami.
Znam się trochę na ziołach na rany. Nie sprawię kłopotów.
Brzmiało to nawet z sensem, ale sama myśl, żeby zabierać ze sobą kobietę na taką
wyprawę zdała mi się niedorzecznością. To wielki wysiłek nawet dla doświadczonego
żołnierza, a co dopiero mówić o młodej dziewczynie bez żadnego pojęcia czym jest długa
wędrówka wśród niebezpieczeństw, których nawet nie sposób zawczasu przewidzieć. Na to
trzeba mieć wyćwiczone umiejętności, wytrzymałość, hart ducha i niespożyte siły. Co prawda
Wenta dała nieraz dowód swej sprawności, ale praca w obozie, nawet wyczerpująca, to
zupełnie co innego niż długotrwałe tułanie się pod niebezpiecznych rozdrożach, bez
wypoczynku, w ciągłej czujności i gotowości do walki.
- Być nie może – odparłem już spokojniej – takie wyprawy to męskie zajęcie, ciężkie i
niebezpieczne. Nawet nie każdy żołnierz się do tego nada. Trzeba umieć zadbać i o siebie, i o
innych – tłumaczyłem jak dziecku, choć przecież wcale nie musiałem tego robić,
Wystarczyłoby przecież, bym uciął rozmowę jednym słowem ale ponieważ bardzo ją już
polubiłem, więc nie chciałem być nadto wobec niej szorstki.
- No i jest jeszcze coś, o czym zapominasz – dodałem, przypomniawszy sobie
okoliczności jej tu pojawienia się miedzy nami. – Obiecałem twemu ojcu, że gdy
wyjedziemy, wrócisz do domu. A ja obietnic dotrzymuję – oświadczyłem stanowczo. – Chyba
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ci zależy, żeby odzyskać wolność i znów być ze swoimi? – spytałem, pewny, że ten argument
skończy rozmowę. Ale ku memu zdumieniu, bardo się pomyliłem.
- Nie chcę nigdzie wracać. Za nic w świecie! – rzuciła ostro, bardziej do siebie, niż do
mnie. Przyznam, że wręcz zgłupiałem i zamilkłem, gestem dając znać, by to wyjaśniła.
Rzecz okazała się bardzo prosta i całkiem zrozumiała. W domu czekał ją ożenek,
przed którym się broniła, ale nie miała szans, by go uniknąć. Ojciec obiecał ja człowiekowi, z
którym prowadził interesy i któremu chciał się wkupić w nadziei na zyski, jakie będzie miał z
takiego połączenia dwóch kupieckich rodzin. Ona sama nie miała tu wiele do gadania, tak już
wcześniej postanowiono i domówiono, i tylko jej niespodziewane zatrzymanie w obozie
odwlekało sprawę. Takie zwyczaje są powszechne na całym świecie, a już zwłaszcza między
ludźmi interesów, więc nie widziałem w tym nic zdrożnego; zresztą co mogło mnie to w
ogóle obchodzić. Wola głowy rodziny jest święta, a córka winna się jej podporządkować bez
szemrania. Ale ostatnie słowa dziewczyny nieco mnie poruszyły.
- To zły człowiek – stwierdziła o kandydacie na przyszłego męża – gwałtowny i
okrutny. Pierwszą żonę pobił na śmierć, bo uznał, że mu się sprzeciwia. Dla niego zatłuc
kogoś, to jak splunąć – nie kryła oburzenia i wstrętu. – Ojciec myśli, że zrobi dobry interes,
gdy mnie mu sprzeda jak dojną krowę, ale ogłupiał z tej swojej chciwości, która aż mu
uszami wychodzi. Tamten jest strasznie chytry, oszuka go, a może nawet i zabije, i weźmie
wszystko.
- Iść wbrew ojcu niepodobna – odparłem kręcąc głową z politowaniem – ale spróbuj
go przekonać, może zmieni zdanie.
- Prosiłam, błagałem, wszystko na nic. Ale nie dam się tak pognębić. Wolę śmierć, niż
taki los – jej stanowczość aż biła w oczy. – Widzisz, panie, jeśli nawet mnie dopadnie gdzieś
w drodze, to i tak na jedno wyjdzie.
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- Szukanie śmierci to desperacja, bardzo niebezpieczna dla innych. Może ściągnąć na
wszystkich wielkie kłopoty. To nienajlepsza rekomendacja do udziału w wyprawie.
- Szukać jej na siłę nie będę, mam swój rozum. Chciałabym cało dojechać do doliny
pod górami, gdzie wywędrował kiedyś nasz lud. I tak tamtędy będziecie jechać. A tam może
znajdzie się dla mnie jakieś miejsce między swoimi.
- Nieźle to sobie umyśliłaś – zaśmiałem się. – Brakuje teraz tylko mojej zgody,
prawda?
- Prawda – odparła krótko i szczerze. – Raz już mnie ocaliłeś przed żołnierzami, bo
jesteś, panie, dobrym człowiekiem. Teraz proszę, byś mnie zrozumiał – patrzyła mi prosto w
oczy, choć przedtem nie śmiała tego robić. – Ale jeśli się nie zgodzisz to i tak poszukam
sposobu, żeby stąd uciec – dodała z zawziętością w głosie.
Nigdy dotąd nie wypowiedziała do mnie na raz tyle słów, nie miałem więc wcześniej
okazji, by zorientować się, co i jak myśli poza sprawami gospodarskimi. Prawda, z moimi
ludźmi wdawała się w krótkie pogawędki, bo lubili ją za staranność w jej usługiwaniu i za
okazywaną im zwykłą, codzienną życzliwość. Ale była skryta, co kryło się w jej głowie i
życiu tego nikt nie wiedział, ani też się tym specjalnie interesował. A tu naraz taka
niespodzianka, otwartość, własny sąd, nawet własne plany. Okazała się być zdumiewającą
młodą kobietą!
Nie za bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Za pierwszym razem, na placu obozowym,
powodował mną odruch pomożenia dziewczynie, którą żołnierze chcieli potraktować jak łup
do użycia w wiadomym celu. Było to może dziwaczne i niezwyczajne, ale jakoś zrozumiale
ze względu na okoliczności, względy przyzwoitości i pewną korzyść, jaką z tego mogłem
mieć. Teraz jednak szło o ważną decyzję, która wymagałaby poważniejszego przemyślenia.
Wenta miała swoje powody, by prosić o pomoc w wyrwaniu się z pułapki, jaką zastawił na
nią jej własny ojciec. Tylko czy ja powinienem być wybawicielem uciśnionych kobiet?
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Szkoda jej, ale to przecież nie moja sprawa. Będę miał na głowie tysiące rzeczy,
odpowiedzialność za ludzi i dobytek, więc taki dodatkowy bagaż w postaci niedoświadczonej
dziewczyny, mógłby okazać się kłopotliwym utrudnieniem w drodze.
Z drugiej jednak strony jej argumenty były całkiem sensowne, zwłaszcza znajomość
obcej mowy i ludu, u którego przyjdzie nam chwilę popasać przed pójściem na drugą stronę
gór i szukać wsparcia chociażby w znalezieniu przewodników i tłumaczy. Wbrew
oczywistym racjom rozumu począłem w duchu litować się na nią, bo wyobraźnia podsuwała
mi obraz jej zniewolenia w kieracie małżeństwa, które było jej nienawistne. Sam przecież
nade wszystko ceniłem niezależność, nawet w wojsku pełniłem służbę, która – choć pod
komendą zwierzchności – dawała mi wolność w działaniu i podejmowaniu decyzji.
Wyczułem w niej tego samego ducha i choć to tylko barbarzyńska kobieta, to jednak budziła
uznanie za swoje zdecydowanie w szukaniu sposobu na niepoddanie się pętom, jakie chciano
na nią nałożyć. A że darzyłem ją sympatią, więc zamiast stanowczej odmowy, zawahałem się,
i samego mnie nieco zdziwiła osobliwa rozterka, z którą nie wiedziałem, jak sobie poradzić.
Wtedy byłem jeszcze młody i mało doświadczony w takich sprawach, lecz już po
wielokroć zdążyłem przekonać się, że nierzadko dobrze wychodzi się na zawierzeniu
przeczuciom i własnej naturze. Lecz i tu potrzeba roztropności i umiejętności rozróżniania
rodzajów takich odruchów. Zapiekła złość, gniew, skryta zawiść czy niepohamowana
chciwość potrafi ogłupiać i zatruwać życie swoje i innych. Ale i nadmierna ufność czy jakiś
gorący afekt osłabiają czujność i zdolność oceny ludzi i sytuacji, czyniąc człowieka podatnym
na oszukańcze manewry tych, którzy pozornie szczerzy i życzliwi, patrzą sposobu, jak by tu
nas wykorzystywać bez wstydu i litości. Bywa, że wbrew temu, co widać i słychać, jakieś
niejasne odczucie nakazuje ostrożność, ale to działa i w drugą stronę, gdyż niekiedy powoduje
podejmowanie niby nierozsądnego działania, lub zaniechanie czegoś, co wydaje się
obiecywać korzyść. W mej służbie zwiadowcy takie zdanie się na wyczucie nieraz pozwalało
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unikać pułapek, czy odnajdować tropy tam, gdzie wszystko z pozoru wydawało się nie mieć
żadnego znaczenia dla prowadzonych poszukiwań. Wiele razy ratowało mi ono życie a i
skutecznie pomagało wykrywać zamiary wroga.
Nauczyłem się nie lekceważyć takich odruchów, ale też ich nie przeceniać. Tyle, że
moje doświadczenia dotyczyły głównie służby, w życiu prywatnym z taką praktyką bywało
rozmaicie. Co prawda, do armii przystałem właściwie niejako wbrew własnej, bezpiecznej
wygodzie, ale powodowała mną natura awanturnika, chętnego przygód i zdobycia wojennej
sławy. Na zwykły rozum było to wielce lekkomyślne, zważywszy młody wiek i brak
jakiegokolwiek wojskowego wyrobienia. Lecz okazało się, że była to decyzja ze wszech miar
znakomita, której nigdy nie żałowałem. Niemniej w sprawach z ludźmi kierowałem się
jednak rozwagą, połączoną z czujnością i niedowierzaniem wobec tego co mówią, obiecują
albo okazują i jak znakomite wrażenie\ starają się wywołać.
Wychowany wśród bankierów i kupców, obracając się od najmłodszych lat w
wielkim świecie, wiedziałem, czym bywają zabiegi, podszyte miłymi słówkami i uśmiechami,
różne obietnice, zapewnienia i niby korzystne propozycje. A już z kobietami zawsze
zachowywałem ostrożność, gdyż w grach z nimi, sam niezgorzej oszukując, spostrzegałem,
jak i one potrafią przebiegle oszukiwać i mamić. Prawdę mówiąc, niejako z zasady byłem
wobec nich nieufny i nieskory do brania na poważne ich słów, pięknych minek, a już
zwłaszcza gorących zapewnień o swej uczciwości, przyzwoitości wielkim dla mnie oddaniu.
Gdy Wenta wyłożyła mi swą prośbę, oferując nadto pomoc w wyprawie, z
niedowierzaniem przyjąłem jej zapewnienia o uczciwych zamiarach. Ale byłem w rozterce.
Wyczułem, jej desperację, ale przy tym i odwagę w zwróceniu się ze swoim kłopotem do
obcego, jak dla niej wysoko postawionego rzymskiego oficera wojska, jeśli nawet nie
wrogiego to przecież żądna miarą niezbyt przyjaznego jej ludowi. Czy mógł kryć się w tym
jakiś podstęp? Oszustwo? Wyrachowanie? Czy mogła być w zmowie z kimś, kto chciałby

173

nam przeszkodzić, napaść nas w drodze i ograbić? Do tego nie potrzebowałby udziału
zwykłej dziewczyny; zresztą z taką możliwością i tak należało się liczyć, niezależnie od tego,
czy pojechałby z nami, czy nie. A może rzeczywiście chciała tylko uwolnić się spod opieki
ojca i uciec przed niewesołą dla siebie przyszłością?
Zdrowy rozsądek nakazywał nie brać sobie na głowę takiego bagażu, ale że lubiłem ją
więc stanowczość we mnie nie była aż tak silna, by z miejsca odmówić tak niezwykłej
prośbie. Cóż, do gór morawskich dojedziemy w miesiąc, przez ten czas przyda się, jest silna,
robotna i mało wymagająca. A jeśli jeszcze pomoże w dogadaniu się a tamtejszym ludem, to
tylko będzie z zyskiem dla nas. Rachunek niby się zgadzał, lecz niezwyczajna to by była
rzecz, zabierać w taką podróż kobietę, nawet zdatną do znoszenia trudów i pomocną dla
naszej grupy. No, ale tego rodzaju przygody to zawsze nowość i nigdy nie wiadomo, kto,
kiedy i w czym sprawdzi się w niej w drodze.
Poza tym odezwało się mnie owo znane mi dobrze przeczucie, które nieraz
podpowiadało mi decyzje wbrew zwyczajowi i czystej kalkulacji. Stąd rozterka, która mnie
samego mocno irytowała, a mimo iż rozum nakazywał jej powściąganie, to jednak nie chciała
nijak ustąpić. Nadto w pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że w gruncie rzeczy byłbym
zadowolony z jej wśród nas obecności, ot tak zwyczajnie, po ludzku, nawet bez liczenia na
korzyści.
- No, dobrze. Przyjdź jutro, pomyślę i dam ci odpowiedź – rzekłem w końcu, nie
przesądzając jeszcze o niczym. – Na wiele nie licz, ale to wymaga zastanowienia.
- Dziękuję choć i za to – odparła krótko – może będzie dla mnie jakaś nadzieja, panie.
– Skłoniła się, migiem zawinęła i już jej nie było.
Mimo późnej już pory, wezwałem Galena i opowiedziałem mu, co mnie właśnie
spotkało. Zaśmiał się, pokręcił głową z niedowierzaniem, ale nie okazał wielkiej niechęci.
- Twarda sztuka – rzekł z przekonaniem. – Zuchwała. Chytrze to sobie wymyśliła.
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- To samo jej powiedziałem – przytaknąłem. – Swoje racje ma, ale to jeszcze nie
powód, żeby ją brać ze sobą.
- Nadać by się pewnie nadała. Ale mogą być kłopoty.
- Myślisz, że by nie wytrzymała?
- Zawzięta, silna, to by sobie poradziła – odparł z przekonaniem. – choć to dla kobiety
wielkie wyzwanie. Tylko co z jej rodziną? Mogą nasłać na nas pościg – odezwał się w nim
doświadczony żołnierz. – Najmą ludzi i będziemy mieli na karku jakąś bandę zbójów. Trzeba
będzie wtedy albo ją oddać, albo się bić.
- Albo przekupić – dodałem jeszcze jedno rozwiązanie.
- Warto tracić pieniądze na jedną dziewkę? Przecież musu unie ma – zauważył
- Nie ma – przytaknąłem – ale mi jej trochę szkoda. Za dobra jest na taki los, jaki jej
gotują.
- Skoro tak uważasz, panie, to decyduj wedle swego uznania – spojrzał na mnie jakby
trochę zdziwiony, że takiego argumentu używam. Znał mnie dobrze od lat i wiedział, że w
służbie daleki jestem od sentymentów.
- Niczego jeszcze nie przesądzam, zastanawiam się tylko, czy nie za dużo byśmy
ryzykowali zabierając ja ze sobą. Może i masz rację z tym pościgiem, to by mogło być
groźne.
- Czy ja wiem? Jest nas siedmiu, dojdzie jeszcze kilku z taborowej straży – wyliczył
praktycznie. – Z małą grupą łatwo sobie poradzimy, ale co jeśli zwali się nam cała wataha?
- Nie sadzę, żeby miało być aż tak źle. Sami miejscowi to żadna siła, zresztą chyba nie
zechcą nadstawiać głowy za cudze, i to prywatne interesy, idąc przeciwko rzymskim
żołnierzom? – A najemnicy sporo kosztują. Jej ojciec to za mały handlarz na takie wydatki, z
przy tym wielki chciwiec. Poznałem go. Narobi krzyku, ale szybko ostygnie. Zresztą, ma
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jeszcze dwie inne córki do przehandlowania, więc szybko przeboleje stratę, bo i tak wyjdzie
na swoje.
- Pytasz mnie, panie, więc mówię, co myślę – Galen wysłuchał mej tyrady, nie
pokazując po sobie poznać czy go przekonałem, czy nie. Żadnym też słowem nie pozwolił
sobie na doradzenie mi lub odradzenie takiej czy innej decyzji. – Nam ona nie zawadza. Jeśli
będzie pomocna, to tym lepiej – ujął rzecz praktycznie. – Wypłaci się pracą za przysługę, to i
nikomu nic nie ubędzie. Tak czy owak, panie, zrobisz, jak zechcesz – zakończył swoje
wywody spokojnie, dając do zrozumienia, że zdaje się ze wszystkim na każdy wybór, jakiego
dokonam.
Gdy wychodził nakazałem mu trzymać język za zębami, także przy drużynie. Potem
położyłem się, ale sen długo nie przychodził, gdyż na różne sposoby ważyłem sprawę.
Wreszcie dałem sobie z tym spokój w myśl starego powiedzenia, że ranek od wieczora
mądrzejszy, umysł wtedy jaśniejszy, a nastroje mniej mącą głowę. Po co się po nocy
gorączkować, gdy nie ma pośpiechu?
Następnego dnia od rana moi ludzie zajmowali się swoimi przygotowaniami, ja zaś
rozmówiłem się z dowództwem garnizonu w sprawie pomocy żołnierzy w przewiezieniu
taboru na drugą stronę rzeki. Przystali na moje prośby, omówiliśmy więc szczegóły
wykorzystania do tego łodzi dla samego dobytku i towarów, także przeprowadzenia pustych
wozów i zwierząt dwoma nadającymi się do tego pobliskimi brodami i płyciznami. Potem
zbierzemy to wszystko razem, uformujemy się i ruszymy w drogę. Zapewniono mnie, że
dostanę tylu pomocników, ile będzie trzeba – w końcu była to wyprawa z rozkazu cesarza,
więc nikt nie śmiał zgłaszać jakichkolwiek sprzeciwów. Zresztą, wyczułem z tonu rozmowy
ich chęć jak najszybszego pozbycia się nas stąd, zwłaszcza że po przyjeździe kupców i ich
straży zrobi się tu sporo niepotrzebnego dla wojska zamieszania.
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Mieliśmy już właściwie wszystko domówione, gdy coś mnie naraz tknęło, żeby
zapytać, czy wyszkoleni przez Galena wywiadowcy mogliby nam towarzyszyć przez dzień
lub dwa już w samej drodze. Jako powód podałem, że byłoby to dla nich jeszcze jedno,
ostatnie z nami ćwiczenie, tym razem samodzielne, pod komendą ich dowódcy,
zatwierdzonego tu już wcześniej z naszej poręki. Przy okazji rozejrzą się po nieco dalszej
okolicy, czy nie ma tam jakich zagrożeń. Wyjaśniłem to spokojnie, rzeczowo, nie dając
poznać, o co mi naprawdę chodzi. Ale w tej właśnie jednej chwili podjąłem postanowienie o
zabraniu Wenty na wyprawę – i pomny rozmowy z Galenem o możliwym pościgu,
pomyślałem o eskorcie dodatkowych żołnierzy, na wypadek, gdyby to się miało sprawdzić.
Największe ryzyko byłoby na samym początku, potem oddalilibyśmy się na tyle, żeby już
nikt taki nie sprawiał nam kłopotów. Co dalej to się dopiero okaże, lecz warto skorzystać z
okazji, by zabezpieczyć się przynajmniej przed tym, co zawczasu jest do przewidzenia.
Moja decyzja była odruchem, podobnym do tego, jaki mną powodował przed kilku
laty w krótkiej rozmowie z Tytusem o wstąpieniu do służby na wojnę w Judei. Prawdę
mówiąc, sam zdziwiłem się sobie tak samo, jak on wtedy zdziwił się mnie. Z własnej woli
wybrałem coś, czego robić nie musiałem, a przecież zrobiłem niejako wbrew własnej
wygodzie i rozsądnemu trzymaniu się z dala od kłopotów, nawet zagrożenia życia. Tyle że
wtedy pociągnęła mnie chęć przygody i wydobycia się z nudnej gnuśności, w jaką popadłem,
nadto spełnienia przy okazji ojcowskiej prośby, czyli jakby wypełnienia synowskiego
obowiązku. Teraz też nie było żadnego przymusu, hazard był nie mniejszy, ale przecież
barbarzyńskiej dziewczynie nic nie byłem winien. A jednak tak właśnie wybrałem – i co
zdumiewające – byłem przekonany, że robię słusznie choć wielce nierozważnie. W swej
próżności czułem nawet zadowolenie z możliwości spełnienia dobrego uczynku, nie
przyznając się sam przed sobą, że byłem rad z tego, że Wenta pojedzie ze mną, przynajmniej
przez jakiś czas.
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Później zrozumiałem, że wcześniejsze tłumaczenie, iż będzie nam przydatna, było
tylko wybiegiem, z jakim rozum, wynajdywał argumenty na rzecz intencji, do jakich za nic
bym się wtedy jeszcze jawnie nie przyznawał. Jedyną chyba osobą, która to dojrzała, był
Galen, wcale niezdziwiony, gdym mu oznajmił swoją decyzję. Przyjął ją tak, jakby się jej
spodziewał, pokiwał głową i uśmiechnął znacząco. Choć człowiek dość prosty, miał to, co
rzadkie miedzy ludźmi, a co pozwala widzieć i wyczuwać w nich samych i w otoczeniu
rzeczy dla innych mało oczywiste albo zgoła zakryte. Czyniło to z niego nie tylko
znakomitego zwiadowcę ale i kogoś, kto umie niemal bezbłędnie odczytywać zamiary innych.
Ja też zawsze byłem w tym niezły, ale umiejętność ta często zawodzi, gdy idzie o samego
siebie, co dowodnie okazało się w tej właśnie sprawie.
- Może to i dobrze, panie, będzie nam raźniej, bo lubimy się z nią. A i kobieca pomoc
się przyda.
- Potem obmyślimy, jak ją wsadzić na wozy, bez zbędnego szumu. I nikt nie ma prawa
nic wiedzieć aż do ostatniego dnia.
- A co z ojcem? Dałeś słowo.
- Dowie się już po fakcie. A że chce ją skrzywdzić i pohańbić, to słowo jakby
nieważne – pokrętne to było wytłumaczenie, ale od biedy do przyjęcia bez zbytniej ujmy na
honorze.
- Wiemy tylko tyle, co nam sama powiedziała – czujny Galen zwrócił uwagę na
możliwość jakiegoś z jej strony krętactwa, lecz zrobił to chyba bardziej dla zasady niż z
przekonania.
- Znasz sprawę, to ją sam wypytaj. Umiesz rozgryźć ludzi. Jak uznasz, że kręci, damy
sobie spokój. Według mnie mówi prawdę i naprawdę chce uciec przed złym losem.
Powiedziałem mu też, że jest zgoda tutejszych dowódców, by jego wychowankowie
towarzyszyli nam przez dwa dni jazdy. Wiedzą tylko tyle, że będą to dodatkowe ćwiczenia
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legionowych zwiadowców. Są wdzięczni za ich wyszkolenie, więc nie wypadało im
odmówić.
- Sprytnie to wymyśliłeś, panie – zaśmiał się z rozbawieniem. – Będzie nas duża siła,
to i bezpieczniej stąd odjedziemy.
Gdy wychodził, kazałem mu ją zawołać, żeby oznajmić, co postanowiłem Zjawiła się
natychmiast, zatrzymała w drzwiach z pochyloną głową, niepewna wyroku.
- Posłuchaj – zacząłem nieco oschle. – Zgoda, pojedziesz z nami, na wozach mojego
ojca. – mówiłem rzeczowo, bez wdawania się w wyjaśnienia. – Jest jeszcze trochę czasu więc
przygotuj co trzeba dla siebie i dla nas, ale tak, żeby nikt niczego nie mógł się domyślić. O
sprawie wie tylko Galen, z nim ustalaj, co konieczne, przed resztą nic po sobie nie pokazuj.
Gdy przyjdzie czas, dowiesz się co masz robić. A dalej już się okaże co i jak. To wszystko.
Wenta na chwilę zamarła, po czym znienacka podbiegła do mnie, schwyciła moją rękę
i niezdarnie ją ucałowała, czym mnie zaskoczyła, ale i nieco zakłopotała.
- Dziękuję za twoją dobroć, panie – odezwała się cicho stłumionym głosem. – Niech
wszyscy bogowie cię wspierają za twą szlachetność. Nie zawiedziesz się na mnie,
przysięgam.
- Chcę w to wierzyć. Idź teraz do swoich zajęć i pamiętaj uważać ze słowami i
zachowaniem.
I tak to się odbyło. Miło usłyszeć, choćby i z ust barbarzyńskiej dziewczyny, że cię
mają za dobrego i szlachetnego. Moja zgoda nie była w moim przekonaniu do końca
bezinteresowna, bo widziałem pewne korzyści z jej udziału w wyprawie, zwłaszcza na
ziemiach owych Kwadów, z których się ponoć wywodziła. Inne powody niż praktyczne nie
przychodziły mi wtedy do głowy, nie miałem najmniejszego podejrzenia, że za moją decyzją
kryją się jakieś sentymenty.
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Młody byłem, znałem się nieźle na wojowaniu, ale, tak jak większość Rzymian,
uczuciami nieco pogardzałem, uważając powodowanie się nimi za oznakę słabości
charakteru, niekiedy prowadzącą wręcz do tragedii. Wiadomo, jak skończył Marek
Antoniusz, który dla szalonego afektu zgubił siebie, wywołał wojnę i zatracił tysiące ludzi.
Cezar też kochał się w Kleopatrze, ale przecież panował nad sobą i nie dawał się zwodzić
przebiegłej królowej. Dla mnie natura widać inaczej to umyśliła, a ja w istocie bardzo kiepsko
znałem samego siebie. Gdybym wówczas był wiedział, jak szybko przyjdzie tę wiedzę
zdobywać i co z tego wyniknie?..
To, co kryło się w utajeniu. okazało się silniejsze od rozumu, tyle że nieco inaczej, niż
sobie to wyobrażamy. Może dlatego po latach, trafiwszy tu na Patmos, skłonny byłem
zastanowić się nieco uważniej nad słowami starego Jana, bym właśnie do serca się odwołał i
w nim szukał jakiejś szczególnej mądrości, chcąc pojąć to, co mi opowiadał o chrześcijańskiej
nauce. Tylko jak powiązać własne doświadczenie z jedną kobietą, z tym, co tu usłyszałem o
nowym proroku, jego losie i jego nauczaniu? Zaiste, nie miałem zielonego pojęcia, jak może
mieć się jedno do drugiego – i dlaczego.
xxxxx
Ocknąłem się ze wspomnień i zebrałem do powrotu, bo pora już była po temu. Do
gospody wróciłem gdy słońce dobrze już miało się ku zachodowi. Na podeście, oprócz dwóch
wczesnych gości, siedział Manes z nieodłącznym napitkiem i o czymś rozprawiał z
Mastynem. Powitał mnie wylewnie, wesołkowato pokrzykując.
- Proszę, proszę, kogo mu tu mamy? – rzucił do gospodarza, wskazując na mnie ręką.
– Nasz gość wraca z przechadzki, podczas której ani chybi oddawał się poważnym
rozmyślaniom. Bo przecież podziwiać tu nie ma co, same skały i woda. Trochę nudne widoki,
nie uważasz? – spytał zaczepnie.
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- Dopiero teraz to zauważyłeś? – oddałem mu pytanie nie bez lekkiej złośliwości. –
Twoje zdrowie, mądralo – usiadłem i podniosłem pełny kubek wina, który właśnie postawiła
przed mną miejscowa bogini piękności. – Mastynie, jestem głodny – zwróciłem się do
gospodarza – i liczę na twoją pomysłowość.
- Nie uwierzysz, panie, ale od rana już nad tym myślałem, czym by cię dzisiaj
zadowolić – odparł obłudnie, po swojemu zacierając ręce z niby zagadkowym uśmiechem na
twarzy. – Wszystko gotowe, czekaliśmy tylko twego przyjścia.
- No, więc jestem. Teraz twoja kolej – rozparłem się przy stole, niczym wielki
dostojnik. – Czyń, co do ciebie należy – rzuciłem za nim, udając wielkopański ton, gdy
odwrócił się, ruszając do kuchni.
- Nastrój masz podejrzanie wyborny, żołnierzu – zauważył kpiąco Manes, gdy
zostaliśmy sami. – Dałeś sobie już spokój z tym, co ci tam na górze naopowiadali? –
zagadnął jakby od niechcenia, ale z wyczuwalną ciekawością w głosie.
- Niezupełnie. Czegoś się już dowiedziałem, ale to wciąż za mało, żebym sobie
wyrobił o nich zdanie.
- A czego się spodziewasz? Co ci w ogóle do tej żydowskiej nauki? – parsknął
niechętnie.
- Niby żydowska, ale czemu i inni do niej się garną? Mimo że to niebezpieczne? Coś
w niej musi być dla ludzi pociągającego, co mi umyka.
- Z tego, co kiedyś słyszałem, to obiecuje szczęśliwe życie po śmierci. Wybacz, ale to
jakieś bzdury. Kto może coś takiego obiecywać? I co by to w ogóle miało być?
- To przecież wy, Grecy, wymyśliliście nieśmiertelną duszę.
- Nie całkiem tak jest, bo to idea stara jak świat. Masz ją w każdej religii, tyle że
rozmaicie bywa pojmowana, Ale zdaje się, że Żydzi jako jedyni postanowili zrobić na tym
dobry interes – skrzywił się z niechęcią.
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- Chyba bardzo ich nie lubisz? – pytanie było właściwie retoryczne, bo Manes był
Grekiem, a oni przecież Żydów wręcz nie cierpieli, a nawet nimi pogardzali.
- A żebyś wiedział! Są nam obcy, umysłowo i życiowo. Ani własnej nauki,
matematyki, ani własnej sztuki czy techniki. Tylko modły, nakazy i zakazy, a przede
wszystkim złoto. A przy tym trudno powiedzieć, kim naprawdę są i skąd się wzięli.
- Skąd to możesz wiedzieć? – spytałem przekornie. – Nikogo do siebie nie
dopuszczają, to i mało co wiadomo.
- Widziałeś kiedy statek, zbudowany przez Żydów? Albo akwedukt?
- Widziałem świątynię w Jerozolimie. I pałac króla. Imponujące budowle.
- Nie przeczę. Ale to przecież rzymska robota. Ciekawe, skąd by sami brali
architektów, budowniczych i geometrów? Na to trzeba szkół, mistrzów, tradycji.
- Skąd wiesz, co potrafią ich kapłani? To bardzo stary lud, musieli posiąść różne
nauki. Chyba mają swoich uczonych?
Wszystko, co mają, to strzępy wiedzy po Babilonie i Egipcie – zaperzył się nie na
żarty. – Teraz i po nas, trochę po Fenicjanach i Persach. Na medycynie się nie znają. Wiem
to, bo się przecież o tym uczyłem. Oni tylko biorą od innych, sami nic swojego nie tworzą.
- Głupcami przecież nie są.
- Są rozumni na swój sposób, ale jakoś ograniczeni. Jacyś tacy przyziemni. Mówiąc
górnolotnie, brak im harmonii życiowych żywiołów. A to na dłuższa metę daje chorobę i
wypaczenie charakteru.
- Jak to rozumiesz?
- Pomyśl o sztuce, Ani dramatu i teatru, ani muzyki, ani malarstwa czy rzeźby –
wyliczał na palcach dla większego wrażenia – Można nie lubić filozofów, ale filozofia ma
wielki sens. A u nich nic takiego nie znajdziesz. Historia miesza im się z religią. Nie znają
geografii, nie mają żadnych map, opisów, zapisów. Mam dalej mówić?
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- Znają się na handlu, na pieniądzach. I to doskonale.
- Czyli na pośrednictwie i oszustwie. Znakomicie rachują i obracają cudzym towarem,
cudzą pracą, z czego ciągną wielkie zyski. Bo złoto z tego idzie już do ich mieszków.
Widzisz, mój, drogi, całe ich życie i myślenie obraca się wyłącznie wokół zysku. Do którego
nie dopuszczają obcych. Chytrość mają we krwi. Dlatego nikt ich nie lubi. Nawet dla swoich
bywają paskudni.
- Trudno to przesądzać.
- Zastanów się nad tym Jezusem, któregoś tak ciekaw – zaczął perorować, niczym
publiczny mówca. – Kto go ukatrupił? Ich właśni kapłani. Z tego, co niegdyś wysłuchałem w
Pergamonie od tamtego nauczyciela, głosił miłość powszechną i wzajemną, ubóstwo,
wspólnotę we wszelkiej majętności i poddanie się bez reszty bogu, a nie żadnej władzy. To
dziwisz się, że kapłanów to zaniepokoiło? Rzymskiego prokuratora też, choć z innych
powodów – aż się uniósł na stołku w oratorskim zapędzie. – Ten prorok chciał wywrócić do
góry nogami całą życiowa praktykę, politykę i porządek świata, a na to przyzwolenia być nie
mogło. Zresztą nie tylko u nich, ale i u was – zakończył stanowczo swój wywód.
- Wielu za nim poszło. A teraz idzie za jego nauką.
- Owszem, tyle że biedaków – wzruszył ramionami. – Im wszystko jedno. Jak nie
mają niczego w życiu, to liczą na szczęście przynajmniej po śmierci.
- Przecież do chrześcijan przystaje coraz więcej ludzi całkiem zamożnych i
znaczących. I nie tylko Żydów. To chyba jednak coś więcej, niż tylko prosta kalkulacja.
Zwłaszcza, że można za tę wiarę dać głowę.
- Nie mam pojęcia, na czym to polega – począł kręcić głową. – Nie rozumiem. Na
moją grecką logikę wydaje mi się to dziwne. Jako kształcony medyk wiem, że są w ludziach
siły, które odbierają jasność myślenia, czasami na dobre. Afekty, namiętności, chciwość,
nienawiść, pycha. Dużo tego, a każdy taki nieszczęśnik traci rozum po swojemu. Ale co by to
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miało być w tym przypadku, tego nie pojmuję. To wbrew naturze – rozłożył ręce w geście
rezygnacji. – Czy ja wiem? Mglista i nieuzasadniona nadzieja? Coś jakby przypadłość duszy,
która szuka nie wiadomo czego? Jakiegoś zaspokojenia, którego zwykłym sposobem nie da
się albo nie umie osiągnąć?
- Czyli jest w tym jednak jakaś tajemnica?
- Tajemnica to chyba za duże słowo. Ale na pewno zagadka, której nie umiem
rozwiązać.
- Lubię zagadki. Niejedną już w życiu rozwiązałem, to i tą się zajmę.
- Nie bądź taki pewny siebie – zaśmiał się. – Myślę, że niejeden już próbował, i nadal
niejeden łamie sobie nad tym głowę. Tylko co nam da jej rozwiązanie?
- Jeśli jest tak źle, jak niektórzy mówią, to może pozwoli zdusić to zagrożenie póki
czas.
- Mówisz jak dziecko. Albo jak żołnierz, który widzi tylko najbliższą bitwę. Zrozum,
to już trwa wiele dziesiątków lat i wciąż roznosi się po świecie, a cesarze nad tym nie panują.
Będą prześladować chrześcijan, ale w końcu jakoś się z nimi ułożą. Gdy zawodzi siła,
rozumna władza szuka porozumienia. Polityka, jeśli nie jest tylko grabieżą, to przecież
zwykły handel. Coś za coś, dla wspólnej wygody i spokoju. Choćby tylko po to, żeby
przyczaić się i czekać stosownej chwili, by zniszczyć rywala. Nie wiem, czy tego dożyjemy –
wzniósł kubek z winem, kwitując tym swą perorę – ale tak to będzie się działo. Ciekawe, kto
w tej grze będzie górą?.
- Nadałbyś się jednak na Kasandrę.
- Kasandra znałaby koniec tej awantury. A ja nie znam. I prawdę mówiąc, niezbyt
mnie to porusza. Spójrz – powiódł ręką dokoła – na tej wyspie i na wszystkich wyspach
świata niewiele się zmienia. Klio może i ma swoje przewrotne plany, ale nie odmieni
porządku rzeczy. Tylko wymienia aktorów w jednej i tej samej sztuce, jaką pisze od wieków.
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- Jak nie wieszczka, to filozof – poklepałem go po ramieniu. – Marnujesz się tu
Manesie.
- Może brak mi widowni, ale w sumie nie narzekam – odparł pogodnie się
uśmiechając. – Swoje już widziałem, swoje wiem i nie ciągnie mnie do wielkiego świata.
Polubiłem to miejsce, i mnie tu lubią, a nawet cenią. Czuję się potrzebny, a to ważne. Mam
wszystko, czego się chce w moim wieku. Choć owszem, brak mi okazji do poważniejszego
ćwiczenia umysłu. Ale to najmniejszy kłopot i każdemu życzę takiego spokoju, jaki tu mam.
A jeśli jeszcze trafi się taki rozmówca, jak ty, to tylko moja uciecha.
- Mógłbyś czasami pójść na górę, żeby zmierzyć się z wyzwaniem, jakim są dla ciebie
chrześcijanie. Choćby, jak to mówisz, dla ćwiczenia umysłu.
- To żadne wyzwanie, tylko strata czasu. Kiedyś zamieniliśmy kilka zdań i obydwaj
szybko zorientowaliśmy się w odmienności naszego myślenia i widzenia świata. A toczyć
spory na słowa nie miałoby sensu, bo ani on nie przerobiłby mnie na swoją modłę, ani ja nie
odwiódłbym go od jego wiary. Zresztą, on ją tylko głosi, a nie dyskutuje.
- To już zauważyłem. Choć robi to tak, że zmusza do zastanowienia.
- Uprzedzałem, że może ci zamącić w głowie – pokiwał groźnie palcem. – Przyznaj,
że to stąd twoja dzisiejsza wyprawa nad zatokę. Bo przecież nie z chęci podziwiania widoków
czy zażycia morskiej kąpieli.
- Odpoczywałem, wspominałem stare dzieje. Nic specjalnego – odparłem wymijająco.
- A gdzież to szlachetny pan tak się zmęczył, że potrzeba mu było osobnego
wypoczynku? – nie krył złośliwej ironii. – Chyba że umysł trochę się zagotował po tych tam
rozmowach. Jako medyk powiadam ci, że to trudna przypadłość. Nie każdy z tego wychodzi.
- Co byś na to doradził?
- Trochę wesołości i rozrywki. Ale tego tu na wyspie raczej nie znajdziesz. Niektórym
pomagają podróże – dorzucił znacząco.
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- Miałbym wyjechać?
- Odstąp od głupot, to i one odstąpią od ciebie – rzekł sentencjonalnie.
- A rozrywki to nie głupoty?
- Może i tak, ale za to jakie przyjemne.
- O nie, mój drogi. Zacząłem poszukiwania, to i je skończę.
- Czyli znów pofatygujesz się na górę? Tego się właśnie obawiałem.
- Z takim jak ty lekarzem i mentorem na pewno krzywda mi się stanie – zabrzmiało to
nieco żartobliwie, ale dobrze oddawało mój stan ducha. Z jednej bowiem strony miałem za
rozmówcę życzliwego acz surowego nauczyciela wiary chrześcijańskiej, z drugiej zaś tego
dziwnego Greka, który pod maską sceptyka i ironisty krył duży rozum, niepoślednią wiedzę i
wielką przenikliwość w spojrzeniu na świat i ludzi. Dwie osoby i dwie racje, stara grecka
mądrość i tradycja, przeciw nowej religii, nowym zasadom i zdumiewającej sile przyciągania
wyznawców, zdolnej wywoływać niepokój potężnej władzy cesarstwa.
- Schlebiasz mi rzymski wojaku. To miłe, ale grozi popadnięciem w nudną arogancję
– zabawnie udał obojętność światowca, ale widziałem, że moje słowa sprawiły mu
przyjemność. – Jestem tylko naśladowcą, a na co dzień wyznaję tylko dwóch filozofów –
ciągnął dalej jakby od niechcenia. – Jeden mawiał, że nie wolno kierować się mniemaniami,
które biorą się z niedostatku wiedzy i nadmiaru wyobraźni. Drugi powiadał, że nie należy
niczego brać z góry na wiarę, ale zdawać się na ogląd i dedukcję, i że dobre jest to co
przyjemne, a złe co bolesne. To mi wystarcza, resztę tanio sprzedam głupcom, wierzącym w
wielką metafizykę.
- Filozofia to dla mnie pusta gadanina. Twierdzisz, że ma sens, ale ja go nie pojmuję.
Wolę praktykę i jasne sytuacje.
- Nie powiem ci, że jesteś nieukiem, bo przecież swój rozum masz i na czymś się
znasz. Choćby na wojaczce. Ale to za mało, żeby stawiać czoła prorokom – wskazał ręką za
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górę za nami. – Jeszcze raz cię ostrzegam, uważaj, bo popadniesz w umysłowy kołowrót.
Stracisz równowagę i dobry spokój zacnego człowieka. To cię wpędzi w zamieszanie, z
którego trudno się potem wygrzebać.
- Nie martw się. Za stary jestem, żeby zgłupieć od samych słów. Zresztą, mam w
życiu co mi potrzeba, nie narzekam, nie szukam podniet, nie rozmyślam o śmierci. Inna
sprawa, że wielkich złudzeń też już nie mam. Jak widzisz, nie łatwo mnie przerobić na żadną
modłę.
- I tego się trzymaj. Silna natura i zdrowy rozsądek jeszcze nikomu nie zaszkodziły.
- Ale od swojego nie odstąpię. Nie daje mi to spokoju.
- Wolna wola żołnierzu. Tylko żebyś potem nie żałował – Manes uparcie odwodził
mnie od mych zamiarów. Nie chciało mi się już dalej ciągnąc tego tematu, więc wzruszyłem
ramionami, dopiłem wino i wstałem od stołu.
- Jutro pogadamy. Polubiłem te nasze rozmowy – wyznałem szczerze. – Już tylko dla
nich warto było tu przyjechać – zakończyłem spotkanie małym pochlebstwem, żeby go nieco
udobruchać.

Dzień czwarty
Następnego dnia od wczesnego ranka byłem już na nogach i w gotowości do udania
się na kolejne spotkanie z chrześcijańskim apostołem. Wyruszyłem jednak nie za wcześnie,
nie wiedząc czy nie odprawiają oni jakichś swych porannych modłów, które bym im mógł
zakłócić. Gdy dotarłem do groty było jeszcze daleko do południa, oni zaś siedzieli zajęci
przeglądaniem notatek, spisywanych – jak się domyślałem – przez Gajusa pod dyktando
starego nauczyciela. Ujrzawszy mnie nie okazali zdziwienia, powitaliśmy się, każdy swoim
pozdrowieniem, a Jan gestem zaprosił mnie, bym usiadł obok niego.
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- A więc przyszedłeś żołnierzu – rzekł wciąż z tym samym, właściwym mu życzliwym
uśmiechem. – Byłem pewny, że się pojawisz i rad jestem, że się nie myliłem – zabrzmiało to
tak, jakby wręcz na mnie czekał.
- Z twojego przyzwolenia, panie – przypomniałem o jego zgodzie na kolejne
odwiedziny – i będę nadal pytał o waszą naukę i waszego proroka. Po tym, co wcześniej
usłyszałem, coś już wiem, ale wciąż niewiele rozumiem – przyznałem z pewnym
zmieszaniem.
- Jezus nie był prorokiem, lecz Synem Bożym. I nadal nim jest, żyje w nas i wśród
nas, choć Go nie widzisz – odezwał się Gajus, powtarzając to, co już dwa dni temu stwierdził
Jan, lecz czyniąc to niczym natrętny mentor.
- A czy ty go widzisz, tu i teraz, w tej chwili? – jego ton nieodmiennie mnie irytował.
- Noszę Go w duszy i sercu, a to też jest widzenie. Tyle że niepojęte dla tych, którzy w
Niego wątpią albo nie wierzą – dodał zjadliwie.
- Zatem najpierw trzeba uwierzyć by go dojrzeć? Ale jak uwierzyć, skoro nie można
się przekonać zmysłami, czy jest, bo nie ma go już miedzy żywymi? – spytałem, ignorując
jego zaczepkę i zdając się na zwykłą logikę.
- Wiara jest łaską, ale i tajemnicą, niedostępną ani zmysłom, ani tylko rozumowi –
odparł za Gajusa apostoł, spokojnie, jakby cierpliwie poprawiał ucznia podczas lekcji. – A ty
– zwrócił się do zaperzonego młodzieńca – wspomnij mego brata, Tomasza, który
prawdziwie uwierzył dopiero wtedy, gdy dotknął otwartych ran naszego Pana. Widział
wszystko, co on czynił przez lata i czego nas uczył, a przecież nie był wolny od zwątpienia.
- Ale w końcu zobaczył! – aż podniosłem głos, upierając się przy swoim, choć bez
znajomości okoliczności tamtego zdarzenia
- Zastanów się, co zobaczył. Czy tylko same rany, czy cud zmartwychwstania?
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- Jeśli jedno dowiodło mu tego drugiego, to rzeczywiście znaczy, że przyjął
świadectwo zmysłów przeciwko rozumowi – odparłem zrezygnowany, ale wcale
nieprzekonany.
- Nie inaczej. Bo tak miało się stać ku pouczaniu nieufnych.
- Czyli co? Cała ludzka wiedza i mądrość na nic?
- Mylisz dwie rzeczy, żołnierzu – pokiwał głową z zaprzeczeniem. – Owszem, wiedza
ma swoją wagę, lecz poleganie tylko na niej jest zawodne i bywa zwodnicze. A o mądrości
już ci przecież mówiłem. Ta prawdziwa płynie nie z rozumu, bo to tylko narzędzie. I tylko
służy, albo ku dobremu, albo ku złemu.
- Chyba nie powiesz, że wy, chrześcijanie, rozumu nie cenicie?– spytałem nieco
podstępnie, mając w zanadrzu myśl, iż może to dlatego tak skorzy są przystawać do nich
ludzie prości, ubodzy i niezbyt rozgarnięci. Takim łatwo jest zawrócić głowę
niesprawdzalnymi cudownościami i mglistymi obietnicami szczęścia, choćby i w zaświatach.
- Nie wtedy, gdy chce sądzić o wszystkim i wszystko rozstrzygać – odparł, wymigując
się od jasnej odpowiedzi. – Są prawdy, których nigdy nie pozna, bo pochodzą z serca i wiary.
- Czy to znaczy, że wiara jest swego rodzaju bezrozumnością?
- Pewnością obecności Boga, której nie można ani poznać zmysłami, ani dowieść.
Rozum sądzi po tym, co widzi. Wiary, która jest łaską Boga, zobaczyć wprost się nie da.
- Ale przecież Jezus był żywym człowiekiem, którego widzieliście, z którym
rozmawialiście, wędrowaliście, dzieliliście dzień po dniu.
- Poznaliśmy wcielenie Słowa Bożego w ludzkiej postaci. Tajemnicę. Tego, co zrazu
tylko przeczuwaliśmy, nie pojmowaliśmy w pełni. Wtedy tylko raz, wraz z dwoma braćmi,
dane mi było zobaczyć Jego boską naturę.
- A więc jednak widziałeś. Zobaczyłeś na własne oczy.
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- Ale wciąż pozostawał żywą tajemnicą, aż do chwili zmartwychwstania, gdy
wypełniła się obietnica bożego miłosierdzia. Dopiero wtedy poznaliśmy ją sercem i łaską,
jakiej nam udzielił przez swego ducha.
- Jak to się wam stało? Po czym to poznaliście?
- Wiara jest darem miłości Boga i do Boga – odparł nie od razu, ale po krótkim
namyśle. – Czy potrafisz powiedzieć albo wyjaśnić, czemu kogoś pokochałeś? Oczywiście,
jeśli naprawdę kochasz całą swoją duszą.
- Zawsze znajdę argumenty, słowa, obrazy. Będę próbował.
- Ale czy one oddadzą, to co czujesz? Przecież słowa to tylko opisanie, ale nie istota
rzeczy. Czyli ograniczenie.
- Jednak będę się upierał przy swoim. Wszystko, co wiemy o sobie i świecie, co
potrafimy, co robimy, zawdzięczmy właśnie rozumowi i woli. Trudno to nazwać
ograniczeniem.
- Mój dobry żołnierzu, wciąż nie chcesz uznać, że wiele spraw przerasta zdolność
pojmowania twego rozumu. Przyznaj, że nieraz czułeś się bezradny, gdy nie ogarniałeś nim
sensu zdarzeń i prawdy swego życia. Bo ono całe jest darem Boga i jemu podlega, a nie tylko
twojej woli i twojemu umysłowi. Kto nie wychodzi poza słowa i argumenty, szamocze się i
popada w rozpacz, szaleństwo, albo pychę.
- Mówisz, jak filozof, a ja na filozofii ani się nie znam, ani jej nie lubię. To dla mnie
za mądre i jakoś zbyt zawiłe. Jestem prostym żołnierzem, myślę prosto i zwyczajnie. I wiem
tyle, że żyję z woli moich rodziców, i żadem bóg nie miał nic do tego, kiedy przychodziłem
na świat.
- Taki jesteś tego pewny? Skąd to możesz wiedzieć? Masz na to jakieś niezbite
dowody – uśmiechnął się, niczym doświadczony nauczyciel, rozbawiony mową szkolnego
młokosa.
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- A czego tu dowodzić? Jak świat światem wiadomo jak rodzą się dzieci. Ludzkie
dzieci, a nie boże – dodałem nieco złośliwie.
- No, proszę – zaśmiał się, ale pogodnie, niezrażony moim tonem – już sama myśl, o
takiej bezradności cię irytuje. A gdy ci się przytrafia, nie wiesz, gdzie szukać pomocy.
Szukasz wyjaśnienia w zwyczaju i samej tylko naturze. Nie przychodzi ci do głowy, że Bóg,
którzy stworzył naturę i jest jej Panem, może nią kierować wedle własnej woli?
- Mówiłeś, że tak bywa, gdy czyni cuda. Ale narodziny cudem nie są, tylko
zwyczajnością. Bardzo powszechną zwyczajnością.
- Jesteś tego pewny? – znów próbował mnie zbić z tropu. – Czy nie pomyślałeś, że
każde ludzkie życie samo w sobie jest cudem? – spytał już bardzo poważnie. – Bożym cudem
– dodał wymownie w odpowiedzi na moją uprzednią nieco niegrzeczną chyba dla niego
aluzję. Ale zaraz dodał słowa, które wydały mi się jakimś nieporozumieniem.
- Od rodziców dostajesz jedno życie, to dla świata. Ale dla królestwa bożego trzeba
narodzić się po raz wtóry, z ducha, jaki przynosi Jezus od Boga.
- Za co winniśmy Mu dziękczynienie – Gajus, który dotąd milczał i tylko po wyrazie
twarzy można było poznać, jak bardzo go chwilami irytują moje słowa, wreszcie nie
wytrzymał i wtrącił się z własną uwagą.
- To jedno – rzekł Jan, kiwając głową z aprobatą. – Ale winniśmy też posłuszeństwo
Jego prawdzie i nakazom, by tego daru nie zmarnować.
- Czyli co?
- Nie zaprzepaścić go przez grzechy i skazać się na wieczne potępienie.
- Niezrozumiałe to jest dla mnie, nauczycielu – nie byłem w stanie pojąć, w czym tu
rzecz. – Zwłaszcza to o powtórnych narodzinach. – Jan milczał, więc ciągnąłem dalej. – A
poza tym, sam mówiłeś, że grzechy są nieprawością. Lecz przecież od tego jest prawo, by
karać za złe postępki. To sprawa ludzka, nie boska.
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- Każdy grzech jest przewiną wobec Boga i tylko On może je osądzać – Gajus nie
mógł sobie darować wtrącenia kolejnego pouczenia.
- Chcesz mnie przekonać, że bóg ma swój własny trybunał i osądza każdy nasz
uczynek? – spróbowałem odwołać się do zdrowego rozsądku, tak jak go pojmowałem. –
Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić – dodałem nieco ironicznie.
- Mierzysz wszystko ludzką miarą, więc trudno ci to pojąć – Jan uspokoił nasz spór. –
Nie wszystko da się zawrzeć w spisanych prawach.
- Utrzymują ład w naszym życiu. Gdy ktoś czyni coś złego, ponosi zasłużoną karę.
- Nie tylko w uczynkach tkwi zło. Także w sercu, w mowie a zawsze w zaniechaniu
czynienia dobra.
- Nie można przecież sądzić za same intencje, jeśli nie ma czynów i ich skutków. Czy
za gadulstwo – aż żachnąłem się ze zdumienia. – Chyba że za celową potwarz - dodałem dla
pokazania, że w tym mogę się zgodzić. – No, bo jak oceniać, czy zaniechanie lub
zaniedbanie ma podlegać karze? – to już wydało mi się być całkiem dziwaczne.
- Wiele grzechów przeciwko miłości bliźniego, którą nakazuje nam Jezus Chrystus,
ludzkie paragrafy nie obejmują. Także te przeciwko sobie samemu i własnemu zatraceniu
- Na przykład?
- Chociażby wyniosłości i pychy. Okazywania pogardy. Obojętności wobec ludzkiej
krzywdy i biedy. Zachłanności. Zapamiętania w pożądliwości ciała – wyliczał krótko ale
dobitnie. – Takie grzechy nie są przestępstwem w prawie, choć często do nich prowadzą.
. Większość tego, co wymieniasz, to według mnie przywary charakteru, powstałe ze
złego wychowania, ze złych doświadczeń, z ulegania słabościom lub namowom. Są paskudne,
ale bardzo ludzkie. Kto rozumny, może nad nimi panować. A gdy przekroczy miarę, traci
honor, cześć, dobrą sławę, nawet majątek. Choć nie zawsze z wyroków sądu, a z nakazu
dobrych obyczajów. To bardzo dotkliwa kara, przyznasz.
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- Ludzkie kary, choćby i najbardziej dotkliwe, to doczesność. Dają się jakoś znosić i
mają swój kres. A sąd Boga jest na wieczność.
- Czyli albo szczęśliwość na polach elizejskich, albo głaz Syzyfa? Też to znamy, ale
nikt żywy tego nie oglądał. To tylko mity. Wierzymy w nie, bo tak nas nauczono.
- Szukasz porównań i to ci zaciemnia obraz.
- W czym?
- Wymyśliliście sobie bóstwa na własne podobieństwo i własną miarę rozumienia
natury rzeczy. Nie przydaliście im miłosierdzia, jakie rodzi miłość – nie odpowiedział wprost,
lecz znów pośrednio przywołał zasadę, która oni mieli za najważniejszą, a która wydawała mi
się wysoce nieżyciową.
- Trudno kochać przestępców, wrogów i różnych szubrawców.
- Nasz pan, Jezus Chrystus, przebaczył nawet łotrowi, wiszącemu na krzyżu – szybko
wtrącił znów sentencjonalnie Gajus.
- Ale z tego, co tu wcześniej słyszałem od twego nauczyciela, na tym krzyżu jednak
umarł. – odparłem mu ostro, bo mnie wciąż irytował swoim przemądrzałym tonem. – Poniósł
swoją karę. Zapewne zasłużoną.
- Ziemską karę. Nikt temu nie przeczy – podkreślił z mocą Jan. – Ale Jezus przyszedł
na świat, by zbawiać grzeszników nie dla ziemskich spraw, lecz dla ich narodzin do życia
wiecznego – wymownie mitygował nasze wzajemne zaczepki z Gajusem. – Bóg daje ludziom
nadzieję. Kto uzna i przyjmie Chrystusa, kto będzie szczerze i całym sercem kierował się
Jego nauką, może zyskać łaskę przebaczenia przez pokutę.
- Łotr może i uznał Jezusa, ale nie miał już chyba na nią ani czasu, ani sposobności –
rzekłem nieco ironicznie. – Marna była to dla niego pociecha.
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- Znów mylisz porządek ludzki i boży, ciała i ducha. Każdy, choć umrze w ciele,
pójdzie do wieczności swojej. A tam już jest sąd boży. U kresu życia stanie przed nim z tym,
co w sobie wyhodował i co nagrzeszył.
- Zatem i występki, za które powinien chyba i tam ponieść karę. A że ludzi
kryształowo uczciwych nie ma, więc nawet najlepszym przyjdzie zostać za coś osądzonym.
- Dopóki starcza życia, człowiek zawsze zachowuje szanse na odzew bożej miłości,
nawet w ostatnim tchnieniu. Łotr w swym cierpieniu, już w obliczu śmierci, pojął kim był
jego towarzysz krzyża, uznał Go i przez tę wiarę zyskał odkupienie.
- Co nie zmienia faktu, że zapewne narobił wiele złych rzeczy za które dal głowę. To
się nie liczy?
- Potępianie i karanie uczynków bliźniego nie oznacza odmówienia mu miłości i
szansy na poprawę. Nasz Pan kazał po wielokroć pouczać w jej duchu ludzi zło czyniących,
by zaniechali grzechów, a sąd pozostawić Bogu.
- A jeśli kto nie słucha pouczeń? Jeśli tylko fałszywie nadużywa zaufania?
- Bóg wszystko widzi i nic się przed Nim nie ukryje, także i to.
- A wy? Co robicie z takim oszukaństwem, gdy się wykryje?
- Nie przestajemy wtedy już z nim, choć nie uważamy za nieprzyjaciela i wciąż
napominamy jak brata. Również modlimy się, bu Bóg zechciał obdarzyć go łaską opamiętania
albo chociażby zawstydzenia.
- Czy to może dać jaki skutek? Taki człowiek samymi namowami i modłami raczej
mało co się przejmie.
- Nie w naszej mocy jest go odmienić. Ale Bóg nie pozwala z siebie drwić i każdemu
odda według jego uczynków, popełnianych w zatwardziałości sumienia i niepoprawności
serca. I biada temu, kogo to spotka.
- A więc jednak kara! Tylko jaka ona jest w waszym królestwie bożym?
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- Czeka go wieczność bez Boga. Bez Jego miłości i miłosierdzia. Wieczne potępienie i
zatracenie w ciemności i mękach ponad wszelkie wyobrażenie. Bez nadziei na cokolwiek.
- Żadnej? Nigdy? Czy wasz bóg miłości nie ułaskawia winnych?
- Nieposłuszeństwo Bogu ściąga na człowieka Jego gniew Nadzieja polega na tym, że
mocniejsza od bożego gniewu jest Jego miłość, gdyż On sam jest miłością Jezus przybył na
świat, by wziąć ten gniew na siebie i wypełnić tę nadzieję. Dlatego obawiać się gniewu Boga
mogą jedynie ci, którzy nie chcą uwierzyć w Jego Syna i odrzucają Jego miłość i przykazania.
- Zatem był jakby pośrednikiem miedzy ludźmi a bogiem. Albo wręcz ich adwokatem.
- Znów szukasz porównań, ale na własna modłę – Jan wciąż nie tracił cierpliwości w
wyjaśnianiu mi rzeczy, których nijak pojąć nie byłem w stanie – Jezus był nauczycielem, ale
nade wszystko naszym orędownikiem u Boga i odkupicielem. Wziął na siebie nasze grzechy i
zmazał nasze winy przez własną śmierć.
- A co, jeśli ktoś żyje uczciwie i sprawiedliwie, ale w Jezusa nie zechce uwierzyć? Nie
znajdzie uznania w oczach chrześcijańskiego boga? Też zostanie skazany na tę ciemność?
- Miłość jest nakazem najwyższym. Bez niej, bez jej ożywiającego ducha, nawet
największa uczciwość bywa tylko grą pozorów na pokaz przed światem.
- Dziwnie to widzisz, nauczycielu – obruszyłem się na tak stanowczy osąd, w moim
przekonaniu zdecydowanie niesłuszny. – Chyba jednak pomniejszasz nasze starania o
przyzwoitość i godne życie. Może niewielu jest ludzi szczerze i bez reszty uczciwych czy
prawdziwie sprawiedliwych, ale przecież zawsze tacy byli, są i będą. Czy nie obejmie ich
nadzieja na nagrodę w tej waszej wieczności?
- Wieczność nie jest ani nasza, ani wasza – Gajus aż się uniósł z oburzenia. – Jest
boża, i tylko Bóg wyznacza nam w niej miejsce wedle swego uznania i swych wyroków.
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- Jest tylko jedna droga nadziei, a jest nią Jezus Chrystus – Jan spokojnie ale
stanowczo skwitował moje pytania, nie odpowiadając jednak na nie żadnym konkretnym
argumentem.
Zrobił mi się już straszny mętlik w głowie od tych jego sentencji, które w sumie
niewiele mi wyjaśniały. Zrozumiałem tylko tyle, że oni mają własne widzenie wszystkiego,
co dla nas jest prawem, winą, karą i nagrodą. Czy to były tylko wyuczone formułki, ułożone
tak, by przekonywać ludzi, że jedynie w ich niebie panuje wieczna szczęśliwość, ale tylko dla
tych, którzy uwierzą w ich Jezusa? Wychodziło na to, że bez tego nie ma na co tam liczyć. I
czemu tyle mówią o tym, co ma być po śmierci, a tak mało zajmują się tym, z czym
borykamy się za życia?
- Może i rozumuję ledwie po ludzku, ale wydaje mi się, że jednak wy chrześcijanie,
wyznając powszechną miłość, jednak dzielicie ludzi na lepszych i gorszych, tyle że wedle
własnych zasad. Dobrzy, to ci, którzy Jezusa zechcą uznać, a źli to ci, których ta wiara nie
przekonuje. Przyjmujecie nowych wyznawców, ale, jak sam rzekłeś, niektórych ze swego
grona odsuwacie.
- Sami się odsuwają, my tylko przyjmujemy to jako ich nieszczęście. Skoro ich wola
staje w poprzek woli Boga, skoro uporczywie trwają w grzechu, nie znajdą w Jego oczach
zmiłowania.
- Skąd to możesz wiedzieć? – teraz ja spróbowałem jego sposobu niby to
argumentowania. – Przecież jego miłosierdzie jest, jak twierdzisz, bezgraniczne.
- Miłosierdzie to nie pobłażliwość dla tych, którzy wyżej stawiają siebie niż Boga.
Albo wręcz Go odrzucają – zabrzmiało to dobitnie i kategorycznie, niczym wyrok sędziego. –
Pycha, nieuznająca pokory, prowadzi do zatracenia się w nieprawości. Ale powtarzam, póki
życia, można się z tego wyzwolić – dodał już łagodniej. – Bóg przyjmuje synów
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marnotrawnych jeśli szczerze zapragną odpokutować czynione zło. Ale dla zatwardziałych
grzeszników nie ma w niebie zmiłowania.
Zniechęciło mnie już nieco to ciągłe przywoływanie ostrzeżeń przed winą i karą.
Zdawało mi się to wszystko mgliste, mało zrozumiałe i niezbyt jasne jeśli idzie o zwykłe
życie zwykłego człowieka.
- Wciąż mówisz o wieczności, która jest dla mnie czymś odległym i w sumie
niepojętym. O tym, co czeka tam za rozmaite przewiny, lżejsze lub cięższe. Brakuje mi na to
wyobraźni, a myślę, że takich jak ja jest większość. Co masz nam do zaoferowania już tu,
teraz, w zwyczajności, w codzienności, czyli, jak to nazywasz, w doczesności?
- Wzajemną miłość i pokój między ludźmi.
- Brzmi to bardzo ogólnie, a ludzie lubią konkrety. Szukają pomyślności, zwykłej
pociechy i zadowolenia z tego, co robią. Czy człowiek nie może cieszyć się z tego co ma, co
zdobywa i ceni? Czy wasz bóg przewiduje jakieś nagrody również i za życia? Za cnoty czy
chociażby za godną uznania uczciwość? Trudno zachęcać do siebie tylko obietnicami
wspaniałości po śmierci.
- Możesz gromadzić sobie skarby na ziemi, ale tu je potem zostawiasz. I nawet nie
wiesz kiedy co na ciebie przyjdzie. U Boga liczy się jedynie dobro jakie czynisz.
- Czy to nie zasługuje na zapłatę juz za życia?
- Mówisz, jak kupiec. Coś za coś – prychnął z boku Gajus – Bóg nie prowadzi
kantoru, a życie to nie plac targowy – aż się zaperzył z oburzenia.
- Masz racje, Gajusie – wsparł go Jan. – Miłość to nie towar na wymianę – zabrzmiało
to jak silne pouczenie, wypowiedziane stanowczo, ale nadal jak u niego spokojnie.
- Samą miłością nie wykarmisz ani siebie, ani dzieci, ani rodziny – ich słowa, choć
może i słuszne, nieco mnie rozdrażniły. – Ludziom bywa trudno, ciężko, chorują, cierpią
niedostatek, zgryzoty, niewolę – mówiłem dalej ze swadą człowieka praktycznego, który
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niejedno widział i przeżył. – Powiedziałeś, że życie jest cudem, ale wiesz chyba dobrze, że
dla wielu jest udręką, często niezasłużoną. Czasami uważają je wręcz za karę. Walczą o
lepszy los jak potrafią, a to nie zawsze idzie w parze z okazywaniem tylko dobroci wobec
innych.
- Temu nie przeczę. Każdy niesie swój krzyż – odparł apostoł, tyle że znów ogólną
formułką, niezbyt dla mnie jasną. – Cierpienie jest wpisane w nasze ziemskie bytowanie, ale
pokrzywdzeni winni cierpliwie oczekiwać przyjścia Pana, który odda każdemu według jego
uczynków – dodał w tym samym duchu.
- A czyż nasz Pan też nie cierpiał w ludzkim ciele, aż do męczeńskiej śmierci? – Gajus
wszedł mu w słowo, unosząc ręce jakby w modlitewnym uniesieniu. – Nie miał niczego
swojego, był wyśmiewany, lżony, ciągle w drodze. Zdradził Go własny uczeń, kapłani opluli i
skazali na śmierć wbrew prawu świątyni, a rzymski prokurator przed wykonaniem wyroku
kazał niemiłosiernie ubiczować – wyliczał z pasją – Mało ci tego żołnierzu? – zakończył,
wręcz wyzywająco patrząc mi w oczy.
- Ale bez chwili wypoczynku głosił słowo boże, nie zważając na okazywana Mu
wzgardę – Jan dokończył to wyliczanie.
- Chyba nie oczekujecie, że zwykli ludzie zechcą bez szemrania godzić się na krzywdy
i cierpienia, jakie ich spotykają? – chciałem jakoś przebić się przez tę mglistość ich
stwierdzeń i przejść do powszechnej przyziemności. – Samo tylko wyznawanie nauk Jezusa w
zamian za obietnicę szczęśliwości wiecznej po śmierci może wydać im się mało pociągające
jako pomysł na życie. Zbyt dużo od nich wymagacie.
- A jednak przybywa nas, a nie ubywa, mimo okrutnych przeciw nam praw. Nie
zastanawia cię to?
- I to bardzo. Dlatego właśnie tu przybyłem, żeby dowiedzieć się, dlaczego.
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- Nie oczekuj prostej odpowiedzi, bo ci nie dam nic ponad to, co już mówiłem.
Dowiedziałeś się wiele i sam musisz próbować do niej dojść.
- Gdy żył zapewne podziwiano go, chociażby za cuda, jakie czynił. To mogę
zrozumieć.
- To, co nazywasz cudami, my zwiemy znakami Jego bożego posłania. Ludzie się nimi
zachwycali, ale nie zawsze pojmowali ich ukryty sens. Wielu czego innego oczekiwało.
- Czego?
- Masz sporo racji mówiąc, że człowiek szuka poprawy swego losu. Wypatrywali
kogoś, kto im to zaoferuje od razu, za życia. Ale Jezus nie na to przyszedł na świat, żeby go
urządzać na ludzką modłę, tylko żeby nas prowadzić dla wieczności.
- Wielu mogło poczuć się rozczarowanych – nie mogłem sobie darować odrobiny
złośliwości.
- Kto w sercu odkrywa Boga, ten przyjmuje Jego Syna – wydawał się niezrażony moją
ironią. – Nie każdy jest na to gotów. Nie od razu. Ale mimo grzesznej natury w każdym
odzywa się niewypowiedziana tęsknota za czymś większym, niż tylko doczesność. Bo tęskni
każda dusza za domem Ojca swego – zabrzmiało to wręcz jak modlitewne wyznanie.
- Wielka, doprawdy, jest twoja cierpliwość, nauczycielu, wobec naszego gościa –
Gajus, niby grzecznie, ale dość pokrętnie znów dał upust swej do mnie niechęci.
- Przyszedłem do was bez złych zamiarów, więc miej to na uwadze, młody człowieku.
– rzekłem, z trudem hamując złość. – Nic o was nie wiem, ale pytam w dobrej wierze i
nikomu nie chcę w niczym uchybić.
- Nie należy skąpić życzliwej cierpliwości i wyrozumiałości, gdy ktoś szuka prawdy –
Jan po raz kolejny mitygował nas w naszych złośliwościach. – Pamiętaj – zwrócił się do
swego ucznia z wyraźnym napomnieniem. – że łagodna cierpliwość Boga płynie z
bezgranicznej miłości.– Gajus tylko kornie zwiesił głowę i zamilkł. – Pan jest wobec ludzi
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cierpliwy i właśnie przez cierpliwość zmienia ludzkie myślenie, dając każdemu wątpiącemu i
poszukującemu szanse na przyjecie Chrystusa – apostoł starał się unikać aż nadto
mentorskiego tonu, lecz jego mowa raz po raz brzmiała jak kapłańskie pouczenie.
Prawdę mówiąc, miałem już dość tego ciągłego przywoływania nakazów wiary, może
i pięknych, ale mało dla mnie praktycznie znaczących. Niczego więcej już się dzisiaj nie
spodziewałem usłyszeć, więc zwolna począłem zmierzać do zakończenia naszego spotkania.
- Wiele się już dowiedziałem, panie – rzekłem pojednawczo – ale wciąż mam wiele
jeszcze niejasności, bym mógł pojąć, co w waszej nauce aż tak ludzi przyciąga. Szczerze
mówiąc, muszę to jakoś sobie poukładać po swojemu. Wasze słowa, choć pełne
szlachetności, tego mi nie wyjaśniły. Nadal uważam, że ludzie są tylko ludźmi i trudno od
nich oczekiwać dobrowolnych wyrzeczeń w imię najwspanialszych nawet nauk.
- Dobrze cię rozumiem żołnierzu – Jan przyjął moje słowa bez urazy. – Jesteś
dzieckiem swego czasu, miejsca i wychowania. Trudno ci tak od razu odmienić w sobie
widzenie świata. Spróbuj sięgnąć do swej pamięci i w niej szukać potwierdzenia działania
bożej łaski.
- Jak niby miałbym to robić? Skoro nie pojmuję, czym jest i jak ona działa, to jak będę
wiedział, że natrafię na jej ślady?
- Myślę, że masz duszę poszukiwacza, tylko nie zawsze szukałeś w życiu tego, co
ważne i tam, gdzie trzeba – Jan zaskoczył mnie swoja przenikliwością, podobnie jak onegdaj
uczynił to Manes. Grek wywiódł to z logicznych domysłów, ale i z tego, com mu sam o sobie
wspomniał, natomiast Jan, który przecież nic o mnie wiedział, chyba rzeczywiście czytał w
człowieku jak w otwartej księdze. – Wytrwałość w poszukiwaniach zawsze przynosi owoce –
ciągał dalej w tym samym, co i poprzednio duchu. – Zacznij od siebie, a odnajdziesz drogę do
odpowiedzi na to, co wydaje ci się u nas niejasne.
- Skoro tak radzisz, to spróbuję
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- Szukaj też w sercu, a odnajdziesz miłość Boga. Szukaj i w duszy, a usłyszysz Jego
glos i poczujesz tęsknotę do Niego. To niełatwe, ale warto taki trud podjąć – zabrzmiało to
jak dobra rada życzliwego preceptora. – Powtarzam, idź i szukaj w sobie. Gdy wejdziesz w
siebie, wtedy zrozumiesz i innych – rzekł tonem, wyraźnie dającym do zrozumienia, że
dzisiejsze spotkanie dobiegło końca.
Wstałem z ziemi, skłoniłem się w pożegnalnym geście, znów pozdrowiliśmy się,
każdy po swojemu.
- Dziękuję ci, nauczycielu za poświęcony mi czas i za cierpliwość – rzekłem na
odchodnym, z aluzją w stronę Gajusa.
- Niech Bóg cię prowadzi, dobry żołnierzu – uśmiechnął się dobrotliwie – a jeśli
zechcesz, to przychodź dalej. Jak mawiał nasz Pan: szukajcie, a znajdziecie, więc nasze drzwi
zawsze zostawiamy otwarte.
Jeszcze raz oddałem mu ukłon i szybko ruszyłem w drogę powrotną. Schodziłem z
góry w pełnym jeszcze słońcu, bo spotkanie nasze nie trwało zbyt długo. Czułem niedosyt
wiedzy, ale też i zadowolenie z tego, że apostoł tak chętnie ponowił zaproszenie do kolejnej
wizyty. Trochę zdziwiłem się, że nazwał mnie dobrym żołnierzem. Nie o znajomość
wojowania mu chyba chodziło, bo nic przecież nie mógł wiedzieć, jak sprawiałem się w swej
żołnierskiej służbie, w której wykazywałem się raczej stanowczością, twardą dyscypliną.
wobec podkomendnych i wrogością wobec przeciwnika. Zatem uznał mnie raczej za dobrego
człowieka, a taki sąd sprawił mi przyjemność. Nikt nigdy tak się do mnie nie zwracał, chyba
że kiedyś Wenta, gdy ważyła się sprawa jej udziału w naszej dawnej wyprawie.
W Rzymie nie ma zwyczaju podkreślania czyjejś dobroci, a już zwłaszcza mężczyzn.
Owszem, często tak mówią rodzice o swych dzieciach, lecz bardziej z odruchu czułości i
rodzicielskiej dumy lub sentymentu. Słowa Jana odebrałem więc ze zdziwieniem, jakby po
ojcowsku życzliwe, ale w moim przekonaniu niezbyt przystające do człowieka dorosłego, na
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dodatek noszącego u pasa żołnierski sztylet. No, ale biorąc pod uwagę ich ciągłe
nawoływanie do wzajemnego okazywania sobie miłości, takie słowa zdawały się być
zrozumiałym tego potwierdzeniem.
W gospodzie zjawiłem się wcześniej niż zwykle, co Mastyna nieco zdziwiło i
podsyciło jego ciekawość. Kazał podać wina, a że gości jeszcze nie było i skwar nie zachęcał
do posiłku, więc przysiadł się na małą pogawędkę. Podpytywał o Rzym, chcąc wywąchać,
czy aby nie jestem tam kimś znacznym albo ze znacznego rodu. Zbywałem go ogólnikami,
lecz nie ukrywałem, że nasza rodzina ma niezłą pozycje wśród kupców i bankierów, co
niezwykle go rozochociło do wypytywania o sprawy handlowe w wielkim świecie. Choć żył
na małej skromnej wysepce, miał niezłe rozeznanie w tym, co się w nim dzieje.
Z różnych moich uwag wywiódł słusznie, że mamy swoje interesy w Syrii, co
utwierdziło go w przekonaniu, że muszę być jednak nie byle kim, skoro aż tu sięgają nasze
wpływy. Gdy na dodatek wspomniałem, że kiedyś służyłem w Judei pod Wespazjanem i
Tytusem, złożył dwa do dwóch i wyszło mu, że zapewne poznałem dawnego wodza Trajana i
że nie jest wykluczona, że spotkałem się z nim teraz w Efezie. Wywiódł z tego po swojemu,
że skoro interesuję się wygnańcem na Patmos, muszę mieć jakąś z nim związaną misję do
wypełnienia. Nie wyprowadzałem go z błędu, bo i po co, niech się cieszy, że gości pod swoim
dachem ważną osobistość. której lepiej się nie narażać. Co jednak nie zmieniało faktu, że
ciągnął ze mnie pieniądze, skrupulatnie wyliczając każdą usługę.
Gdy wreszcie wstał i odszedł do swego gospodarzenia, zostałem sam z dzbankiem
wina i rozmyślaniem nad dzisiejszą rozmową z Janem. Złapałem się na tym, że nie mam
właściwie żadnego pomysłu na uporządkowanie tego, com od niego dotąd wysłuchał. Nie
znałem tradycji żydowskiej, do której odwoływał się za pierwszym razem, gdy opowiadał o
życiu i poczynaniach Chrystusa. Nie byłem więc w stanie zrozumieć, na czym właściwie
polegała ta jego odmienność wobec ich religii. Nie umiałem sobie wyjaśnić, kim lub czym był
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ich bóg, a już zwłaszcza owo synostwo Jezusa, który też miałby być bogiem, tyle że w
ludzkiej postaci, nadto zrodzonym tajemniczym dla mnie sposobem i w dziwnych
okolicznościach. Na dodatek, przez długie lata pędzącym żywot zwykłego, prostego robotnika
aż do chwili, gdy uznał, że może się już ludziom objawić jako boży prorok.
Chrześcijańskie podejście do życia było mi z gruntu obce, bo nakazywało wyrzekanie
się wszystkiego, co uważałem za dobre i pożyteczne. Człowiek przecież trudzi się i wojuje w
świecie i ze światem, by móc cieszyć się tym, co zdobywa pracą, wiedzą i umiejętnościami,
handlowaniem i rozmaitą służbą. Prawda, że także i zmyślnością, obrotnością, także i
chytrością, która przecież często daleka jest od szlachetności, przyzwoitości, a już na pewno
bezinteresownej dobroci wobec innych. Ale kto nawet żeruje na słabszych lub głupszych od
siebie, dopóki nie przekracza prawa, nie naraża się na sąd i kary, zatem ma spokój, choć może
i nie cieszy się najlepszą opinią czy ludzką sympatią. A jeśli już podpadnie pod paragrafy, to
wysupławszy trochę grosza, kupi sobie korzystny wyrok, bo Temida, choć niby z opaską na
oczach, jednak znakomicie wyczuwa, co kto kładzie na szalach, i potrafi zgrabnie to
przeliczać na złoto.
Na tym morzu zwyczajności są, oczywiście, wysepki niezwykłej zacności, nawet
prawości, lecz raczej rzadkie. Częściej bowiem spotyka się wielkie lądy dzikości i
okrucieństwa, gdzie panuje bezwzględna siła, brak jakiegokolwiek opamiętania, grabież i
nierząd wszelkiego rodzaju, wręcz na granicy szaleństwa. Napatrzyłem się w życiu na wiele
tego i nic nie było już w stanie mnie zadziwić.
Widziałem, jak Rzym opanowała długa i okrutna walka o tron cesarski, która
pochłonęła tysiące ofiar w całym państwie. Wygrali Flawiusze, którym służyłem, więc
zyskałem przychylność władzy i stosowne korzyści, lecz przecież równie dobrze mogło się
zdarzyć, że znalazłbym się w gronie przegranych, a wtedy marny byłby mój los. Co prawda,
rodzinny handel i pieniądz chronił przed zawirowaniami polityki, lecz tylko dzięki
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bezwzględności ojca i brata, którzy nie mieli żadnych skrupułów w prowadzseni8u interesów
kosztem od nich słabszych i biedniejszych. Klęska Wespazjana mogłaby pogrążyć nas z
kretesem, gdyż nie tylko nie odebralibyśmy sobie włożonego w te awantury złota, ale nie
zyskalibyśmy przywilejów, pozwalających pomnażać rodzinną fortunę. Konkurenci
skoczyliby nam do gardeł i szybko zniszczyli, bo choć mamy swoje znaczenie, to jednak nie
aż tak wielkie, jak najwięksi potentaci. W tym światku nie to, że wspominanie, ale w ogóle
myślenie o życzliwości czy wzajemnej pomocy bez morderczej lichwy budzi tylko uśmiech
politowania.
Podczas służby w Judei przekonałem się, jak mało warte jest ludzkie życie, zarówno
własnych żołnierzy jak i wrogów. Raz puszczona w ruch machina wojenna rządzi się
prawami, pisanymi przez śmierć. To ona każe wodzom wysyłać na zatracenie tysiące
wojaków tylko dla ambicji, także wyrzynać całe miasta dla postrachu przed potęgą
zwycięzców. Wojna to jedna wielka rzeź, krew i ludzka dzikość, w której wszyscy po równo
stają się barbarzyńcami, niezależnie od pięknych i wzniosłych słów, jakimi się je pokrywa.
Owszem, dobrze, miło i korzystnie jest być po stronie wygranych, lecz nie zmienia to faktu, iż
zostaje w człowieku osad niewiary w zalety ludzkiej natury. A pamięci takich doświadczeń
nic wymazać nie jest w stanie, można ją jedynie tłumić na różne sposoby, tyle ze oszukać
przeszłości nijak się nie da – trzeba jakoś się nią ułożyć i żyć tym, co jest teraz i co może być
jutro.
Zgodziłem się do szczególnej służby zwiadowczej z chęci zaznania przygód, ani nie
wiedząc ani nie zastanawiając się czym wojna jest naprawdę w swej okrutnej zwyczajności.
Choć moja rola szperacza kończyła się z chwilą, gdy do akcji wkraczały wojska, choć nie
brałem udziału w bitwach i masowym zabijaniu, to przecież to, czegom się napatrzył
wystarczyło, bym wyrobił sobie sąd o tym, jak szybko ludzie potrafią zamieniać się w bestie.
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Później, z cesarskiego rozkazu wyruszyłem na wyprawę handlową na północ, do
krain, zwanych barbarzyńskimi – chyba tylko dlatego, że tamtym ludom brakuje tego
wszystkiego, co my zwiemy wyrafinowaniem życiowym, wiedzą, praktycznymi
umiejętnościami i rozmachem państwa. Ale ludzie wszędzie okazywali się tacy sami, bo
najgłębsza ludzka natura wszędzie jest jednakowa. Niewiele się od nas różnią. Myślę, że
nadejdzie kiedyś czas, gdy nadrobią braki i zrównają się z nami, co może okazać się dla nas
sporym kłopotem.
Już przed wielu laty, po straszliwej klęsce za czasów Augusta, kiedy to Warrus
wytracił ze szczętem trzy legiony, trzeba było dopiero odwetu Germanika, żeby powstrzymać
Germanów, a i to potem Tyberiusz ograniczył się do układów i zaniechał dalszego
prowadzenia kosztownych i krwawych przeciw nim wypraw. Od dawna kolejni cesarze
muszą liczyć się z siłą tamtych ludów i z niektórymi układać w sojusze, słono kupowane.
Wielu ludzi stamtąd trafia do nas jako jeńcy albo najemnicy, przenika z handlem, nawet przez
małżeństwa. Uczą się, podpatrują, bynajmniej nie tylko po to, by zmądrzeć, lecz by nas lepiej
poznać, a potem – gdy okrzepną – ruszyć na nas z impetem, który nas zaskoczy. Widziałem to
w ich oczach, gdym tam wędrował, rozmawiał z nimi i wyczuwał drzemiącą w nich chęć
zmierzenia się w wielkim Rzymem, o którym całkiem sporo już wiedzą.
- Strasznie jesteś zamyślony, żołnierzu – usłyszałem z boku znajomy głos Manesa,
który znienacka pojawił się od strony, z której przedtem nigdy nie nadchodził. – Obserwuję
cię już dłuższą chwilę i z niepokojem spostrzegam pusty, by nie rzec tępy wzrok, który
znamionuje nieobecność ducha miedzy żywymi – rzekł kpiarskim tonem, ale nad podziw
trafnie.
- Miło cię widzieć, medyku – odparłem wyrwany z rozmyślań. – Siadaj – wskazałem
stołek naprzeciw siebie. – Rozmowy z tobą nigdy za mało.
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- Schlebiasz mi, a to znaczy, że jesteś chyba w desperacji – odparł niby wesołkowato,
ale swoim zwyczajem tak, że za wesołością kryła się bystra obserwacja. – Te rozmowy na
górze najwyraźniej ci nie służą.
- Aż tak źle nie jest – zaprzeczyłem, ale niezbyt stanowczo. – Dowiaduję się różnych
rzeczy, ale wciąż nie mogę dojść, skąd ta siła przyciągania chrześcijan do swej nauki.
- Nowość. Tajemniczość. No, i jeszcze obietnica wiecznej szczęśliwości po śmierci –
wyczułem w jego słowa lekką ironię.
- Jeśli nawet coś takiego ma być, to za jaka cenę? Wyrzeczenia się wszystkiego, co
trzyma przy życiu?
- Mało kto wie, na czym to polega, bo tego na rozum brać się nie da. Ale widocznie
oni trafiają ludziom w jakieś ich potrzeby, wyobrażenia, czy ja wiem, nadzieję na coś
lepszego, niż może ich tu czekać. Nie spodziewaj się rozumności, gdy w grę wchodzi
imaginacja.
- Oni wciąż mówią o mądrości serca, o wzajemnym braterstwie miedzy ludźmi,
budowanym na dobrych uczuciach i uczynkach.
- Może to piękne i szlachetne, ale nierealne. Natury nie zmienisz.
- Oczywiście, że nie. Ale to, co mówi ten nauczyciel zmusza do zastanowienia.
- Szkoda fatygi. Tracisz nie tylko czas, ale i trzeźwość myślenia.
- Czasu mam pod dostatkiem, a rozum jeszcze mnie nie zawodzi.
- Ale próbujesz mieszać dwa porządki rzeczy. Rozum rządzi się logiką, uczucia
bezmyślnymi odruchami. Tego nie da się pogodzić.
- Ale przecież trzeba jakoś to ze sobą łączyć.
- Według mnie lepiej kierować się tym pierwszym, a te drugie trzymać krótko na
wodze. Wtedy pewniej idzie się przez życie. Spokojniej.
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- To, zabawne, Manesie – roześmiałem się – Głosisz wielką mądrość i pochwalę
rozumu, ale to chyba nie on pchnął cię do podglądania cudnej damy w kąpieli – żartobliwie
przypomniałem mu jego własną przygodę sprzed lat.
- No i patrz, jak na tym wyszedłem – zatoczył ręką w koło, pokazując na wyspę. –
Byłem młody i głupi, a teraz srogo płacę za tamtą nierozważną ciekawość – niby zaprzeczył,
ale też się uśmiechnął.
- W sumie chyba na dobre ci to wyszło. W każdym razie nienajgorzej.
- Tak uważasz? Bo ja nie za bardzo bym się z tym zgodził
- Pomyśl sam. Gdyby nie twoje wścibstwo byłbyś teraz zapewne wspaniałym
kapłanem, godnym największego podziwu dla swego lekarskiego kunsztu, zapewne nie tylko
w swoim mieście. Ale czy miałbyś tyle spokoju? A nawet wolności?
- Dziwnie to widzisz, mądralo – zamachał rekami, chyba trochę rozeźlony. – Co ty
możesz wiedzieć, kim jest medyk i kapłan największego asklepionu w całym cesarstwie?
- Spójrz na to z innej strony. Żyjesz bez trosk, ludzie cię lubią, cenią, jesteś im
potrzebny – zacząłem wyliczać na palcach. – Możesz sobie spokojnie popijać wino do woli i
mówić co chcesz, bez uważania na każde słowo. Z nikim nie grasz w żadne gry, ani
światowe, ani świątynne, co, przyznasz, ma swoje zalety. Nie popadłeś w gnuśność ani
rozpustę, zachowałeś wiedzę, więc rozumu nie utraciłeś. Choć, rzeczywiście, mało może
masz okazji, żeby go ćwiczyć.
- Proszę, proszę – zaperzył się – znalazł się żołnierz filozof.
- Ten człowiek z góry twierdzi, że nie ma w życiu przypadków. To dotyczy każdego,
więc i ciebie.
- Ciekawy koncept na życie – rzucił złośliwie. – Uprzedzałem, że ci ludzie zabełtają
ci w głowie.
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- Manesie, nie złość się. Może tak miało być? Może tak ci było pisane? Czy stoi za
tym los, fatum, jakiś bóg albo cały legion bogów, tak się stało. Zresztą, nie wyglądasz na
kogoś, kto by się pogrążył z tego powodu w rozpaczy. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie –
podniosłem kubek wina na zgodę, pieczętując tym moją tyradę – Przypomnij sobie, Ezop był
niewolnikiem, a mimo to zachowywał pogodę ducha – dodałem jeszcze, by go pocieszyć.
- Z czego wcale nie wynika, że każde ograniczenie, jakie narzuca konieczność, musi
być zaraz korzystne albo dawać radość – rzucił sentencjonalnie. – Kiepska ta twoja filozofia,
żołnierzu.
- Ale praktyczna. Taką podobno wyznajesz, więc bądź konsekwentny.
- Ale wolę tę jej lepszą stronę. Bez zbytnich komplikacji uczuciowych i poddawania
się imaginacji.
- Widzisz, zdarzało mi się w służbie, a i wżyciu prywatnym, iść nieraz za
przeczuciem, odruchem chwili, nawet serca. I w sumie, po czasie okazywało się, że nieźle na
tym wychodziłem. Wbrew logice i kalkulacjom.
- Widocznie miałeś pewność, że za wiele nie ryzykujesz.
- Podczas wojny takiej pewności nigdy nie ma. Ryzyko polega na tym, czy zatracisz
więcej czy mniej żołnierzy, i z jakim skutkiem. Jako zwiadowca podawałem wodzom moje
opinie i sądy, wskazywałem to czy tamto, ale decyzje podejmowali już sami.
- Bardzo to było dla ciebie wygodne – wtrącił, nie kryjąc ironii i sarkazmu.
- Jesteś niesprawiedliwy. Ale mylisz się. Prawda, nieraz kierowałem się tylko
domysłami czy wyczuciem sytuacji, ale nigdy poza granice bezmyślnego hazardu.
Wiedziałem, ile to może nas kosztować. Tytus umiał to docenić.
- Kariery wojskowej zdaje się jednak nie zrobiłeś? – rzuci zjadliwie.
-- Po wojnie hojnie mnie wynagrodzono. Lubiłem tę służbę, bo była ciekawa i pełna
przygód. ale na awansach mi nie zależało. Znam swoją miarę, Manesie.
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- No, proszę – wykrzyknął z pewnym rozbawieniem. – Niby prosty żołnierz, a
niegłupi. To rzadko się zdarza.
- Takich jak ty też nieczęsto się spotyka. – nie byłem mu dłużny w pochlebstwie. – To
zdumiewające – teraz ja się zaśmiałem – że na takiej jednej maleńkiej wysepce mieszka
dwóch niezwykłych ludzi – wskazałem ręka w stronę góry – a tak różnych. Warto było
przyjechać.
- Ale podejrzewam, że zostać już byś nie chciał.
- Co to, to nie. Mam dom, rodzinę pora zająć się dziećmi. Pieniędzy zebrałem dość,
przygód też mam dość.
- Nie jesteś jeszcze taki stary, żeby zaszywać się z dala od świata i ludzi. Bezczynność
szybko ci się znudzi.
- Nie wiem. Czymś na pewno się zajmę, ale jeszcze nie wiem czym.
- I myślisz, że tu znajdziesz na to odpowiedź – spojrzał podejrzliwie spode łba, potem
w stronę góry, wyraźnie robiąc aluzję do moich spotkań z chrześcijańskim nauczycielem.
- Kilka rozmów życia mi nie odmieni, ale może przynajmniej dowiem się czegoś
nowego, co tak niepokoi naszych władców. Zawodowa ciekawość.
- I czym będziesz się kierował w tym badaniu? Rozumem czy swoimi przeczuciami?
- Rozum odrzuca ich naukę, ale przeczucie mówi mi, że to coś więcej, niż tylko
religijna nowinka. Nie umiem tego wyrazić, uchwycić końca tej nitki, i to mnie najbardziej
irytuje.
- Czyli dałeś się już złapać na haczyk. A właściwie na dwa haczyki. Tego
żydowskiego proroka i swojego dawnego wodza. Ciekawe, jak się z tego wywiniesz?
- Nie martw się, Manesie, nie z takich opałów wychodziłem. Zresztą, niebawem
wyjadę i ma tym sprawa się skończy. Ot, krótka przerwa w podróży, trochę wiedzy, i tyle.
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- Inaczej to widzę, ale niech ci będzie – machnął ręką. – Porozmawiamy, gdy
znajdziesz już łódź do powrotu.
Zbliżał się zmierzch, w gospodzie zebrało się trochę ludzi. Manes począł rozglądać
się, wreszcie wstał i pożegnał mnie, dopijając swoje wino.
- Bywaj, żołnierzu – uniósł rękę na pożegnanie. – Pozwolisz, że pójdę do swoich
rybaków. Są mniej wymagający od ciebie w rozmowie, ale za to bardzo praktyczni. I bez
urazy, weselsi, a mnie się przyda chwila rozrywki – zamachał rekami, odwrócił się i już po
chwili dosiadł do swych miejscowych kompanów.
Zjawił się Mastyn, proponując wieczorny posiłek. Kazałem sobie przynieść coś
lekkiego, żeby się nie przejadać na noc i w oczekiwaniu na jedzenie mimowolnie wróciłem do
wspomnień z czasu podróży na północ. Może to dlatego, że przedwieczorna aura w cieple i
spokoju na tej greckiej wysepce tak bardzo była odmienna od surowości tamtejszych krain i
licznych niewygód podczas wędrowania po uciążliwych wertepach, nieraz w chłodzie i
deszczu. Tam nawet latem potrafi być chłodniej niż u nas w zimie.
*****
Cała wyprawa trwała niewiele ponad pół roku, po trzy miesiące z okładem w każdą
stronę. Gdy wyruszaliśmy, zaczynała się wiosna, co miało swoje zalety, ale z początku
przysparzało nieco kłopotów, bo drogi były podtopione i miejscami trudno przejezdne dla
ciężkich wozów. Budowane za czasu panowania Marboda, nie tak może dobre jak nasze, na
jakich je wzorowano, ale utrzymywane w jako takim porządku, potem zostały zaniedbane.
Dawało się jechać, ale trzeba było uważać, żeby nie grzęznąć w błocie. Spowalniało to
podróż, niemniej jak na tamte warunki szło nam całkiem sprawnie.
Zaczęło się tak, jak sobie zaplanowałem. Przerzucenie taboru z towarami na drugą
stronę Istru trwało kilka dni i obyło się bez żadnych większych kłopotów czy strat. Gdy
wszystko było już gotowe, kazałem Wencie zostać przy kupcach w jednym z naszych wozów,
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sam zaś pożegnałem się z dowódcami, dziękując im za pomoc i rady co do trasy podróży.
Przed wieczorną ucztą, jaką dla nich wyprawiłem, miałem jeszcze jedno niezbyt mile
spotkanie. Zjawił się bowiem znienacka ojciec dziewczyny, dopominając się wypełnienia
obietnicy uwolnienia jej z chwilą zakończenia naszego tu pobytu.
- Czy dotrzymasz, panie, słowa i puścisz ją teraz do domu? Zdaje się, że lada dzień
wyruszacie? – spytał dość natarczywie, jak na człowieka jego kondycji i stanu.
Nie mogłem mu powiedzieć prawdy, ale też nie chciałem kłamać w żywe oczy, więc
wykpiłem się małym oszustwem.
- Powiedziałem, że zwrócę jej wolność, ale co ona sama z nią zrobi to już jej rzecz –
odparłem, udając, że niezbyt mnie to interesuje. Nie czułem się przy tym najlepiej jako cichy
wspólnik jawnego nieposłuszeństwa córki wobec rodzica, ale że bardzo go nie lubiłem, więc
miałem nawet swoją małą przyjemność w wystawieniu oszusta do wiatru.
- Czy mógłbym z nią porozmawiać? – dopomniał się natrętnie. – Czekamy na nią
niecierpliwie, i powinna wiedzieć, że jej miejsce jest przy rodzinie.
- Pomaga przy taborach, więc musisz jeszcze poczekać – dałem mu znać, że na tym
kończymy rozmowę.
- Niech i tak będzie, panie. Ale nie mogę się już doczekać – rzekł kłaniając się przed
odejściem. Niczego chyba nie podejrzewał, zresztą dla każdego, choć jako tako myślącego
człowieka, pomysł zabrania na taką awanturę dziewczyny zdałby się wręcz
niepodobieństwem.
Następnego dnia wstałem na długo przed świtem. Przed kwaterą czekali już
przydzieleni mi legioniści, więc zebraliśmy się bez zwłoki, a niezadługo potem,
przeprawiwszy przez bród, dołączyliśmy do czekającego już taboru. Ponieważ Galen
wszystko wcześniej przygotował jak należy, dałem znak i ruszyliśmy tuż po wschodzie
słońca. Kątem oka dojrzałem Wentę, siedzącą na jednym z wozów, ubraną w strój podróżny
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na modłę scytyjską, dziwaczny u nas dla kobiety, ale wygodny, zwłaszcza do jazdy konnej. Z
zebranymi włosami mogła uchodzić za młodego mężczyznę, tym bardziej że była dość
wysoka i smukłej postury.
Widać wszystko sobie zaplanowała, zapewne pod okiem Galena, który doradzał jej,
jak uszykować się do wyprawy. Moi żołnierze, zorientowawszy się, że jedzie z nami, wcale
się nie zdziwili, wymienili tylko między sobą aprobujące spojrzenia i uśmieszki, i na tym
poprzestali. Kupcy nie mieli nic do gadania, uznali, że skoro dowódca tak postanowił, to tak
ma być. Zresztą poznali ją już wcześniej jako osobę niezwykle pomocną przy przeprawie
towarów przez rzekę, doceniając zwłaszcza jej praktyczny zmysł przy urządzaniu na powrót
wozów do jazdy. Dziewczyna, dojrzawszy mnie w przelocie, uśmiechnęła się wręcz radośnie,
ale na rozmowy przyszło jeszcze poczekać do pierwszego postoju. Uderzyła mnie myśl, że
przypomina dzikiego ptaka, który wyrwał się z klatki, albo rozbrykanego psiaka, który rzucił
się do harców po długim zamknięciu w ciasnym pokoju.
Pomny naszych wcześniejszych z Galenem obaw o pościgu, poleciłem legionistom, by
co jakiś czas w parach bacznie sprawdzali, co dzieje się za nami i przed nami, ale w
bezpiecznym od nas oddaleniu. Niczego podejrzanego nie wykryli, choć drugiego dnia jazdy
przy okazji natrafili na zmyślnie zamaskowane miejsce, które sadząc po śladach, mogłoby
uchodzić za kryjówkę i punkt wypadowy jakiejś miejscowej, zbójeckiej bandy. Dowódcom
garnizonu mogła przydać się taka wiedza, a samym zwiadowcom zapewne przynieść uznanie
za dobrze wypełnioną służbę patrolową. Wszyscy więc byliśmy zadowoleni – ja, że
zaniechano chyba ścigania uciekinierki, a oni ze swego małego sukcesu, jakim będą mogli
pochwalić się po powrocie. Trzeciego dnia podróży pożegnaliśmy się więc z nimi w
doskonałych nastrojach i dalej jechaliśmy już we własnym gronie – kupcy z pomocnikami
oraz my z Wentą na dokładkę.
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Mijaliśmy małe osady i pojedyncze zagrody, budząc ciekawość, ale bez oznak
nieprzyjaźni. Za limesem było ich wiele, o dziwo, regularnie odległych od siebie o jeden lub
dwa dni jazdy tak, że rzadko kiedy trzeba było nocować na zupełnym odludziu. Można by
rzec, że tworzyło one coś jakby szereg stacji dla miejscowych handlarzy, wędrujących po
bliższych i dalszych okolicach ze swymi towarami na wymianę. Kilka nawet spotkaliśmy w
drodze, ale bez wdawania się w rozmowy czy interesy.
Liche były te ich siedziby, skromny dobytek, ale bo też wszędzie widziało się tu nie
tyle może biedę ale raczej powszechną mizerię niż dostatek. Jakiegokolwiek porównania z
tym, co jest u nas, w samej Italii, czy w Syrii i innych prowincjach być nie może, ani co do
rozmiaru ani rodzaju gospodarzenia. Po większej części byli to Kwadowie, przemieszani z
resztkami Keltów i Markomanów, ale wiele o sobie powiedzieć nie umieli. Zresztą nie było
co się nad tym zastanawiać – ot, prości ludzie, bez oznak wojowniczości, obyci z
wędrownymi handlarzami, za niewielkie upominki lub drobną monetę udzielający im
skromnej pomocy podczas postojów. Nasza gromada budziła w nich podziw, nawet respekt,
bo tak dużych taborów tu nie widywano, a widok sporej grupy zbrojnych czynił niemałe
wrażenie.
Przez dziesięć dni podróży do podnóża gór, za którymi ciągnęły się ziemie plemion
całkiem innych i prawie w ogóle nam nieznanych, tylko dwukrotnie mieliśmy okazję poznać
miejsca, które od biedy można by nazwać miastami, a które były w istocie wielkimi osadami
warownymi, zwanymi oppidiami. Szczególnie ciekawe było też natknięcie się na pozostałość
po dawnej stolicy Markomanów, niegdyś znakomitej i bogatej, teraz zamienionej w żałosną
ruinę. Niegdysiejszy król Marbod, pierwszy, który połączył różne ich plemiona w jedno
państwo, zbudował jedyne jak dotąd na tych ziemiach prawdziwe miasto na wzór rzymski,
którego nie udało się zająć nawet wojskom Tyberiusza. Uległo ono dopiero w kilka lat
później, gdy nasłano na nie podbitych wcześniej Cherusków i podstępem rozpętano
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bratobójczą wojnę między markomańskimi rodami. Stolicę zrównano z ziemią, większość
ludzi uciekła, wszystko rozgrabiono, kamienne budowle rozebrano do gołej ziemi, zostały
tylko szczątki dawnej świetności, resztki po murach i wałach obronnych, dziś porośnięte już
lasem. Ale nawet to, co zostało, pozwalało domyślać się, jak znacząca musiała się w niej kryć
siła i bogactwo. Podobno sam Tyberiusz miał kiedyś powiedzieć w senacie, że nikt jeszcze
tak bardzo nie zagroził cesarstwu jak obalony Marbod, dla którego zresztą miał nawet uznanie
za jego umiejętność stworzenia tak dobrze rządzonego państwa.
Co ciekawe, widok naszych taborów nikogo nie dziwił, bo pamiętano jeszcze, że
niegdyś mieli tu swoje faktorie rzymscy kupcy i rzemieślnicy. Na szczęście o dawnych
historiach zapomniano już na tyle, że nie musieliśmy się obawiać niechęci miejscowych,
którzy za stosowną i niewygórowaną opłatą chętnie udzielali nam pomocy w oporządzeniu
naszych doraźnych potrzeb. Zresztą, bezpośrednich potomków dawnych Markomanów żyło
tu już niewielu, reszta, niezbyt liczna, wywodziła się z innych plemion, zwabionych tu po
tamtych wojnach nadzieją na wzbogacenia się tym, co jeszcze dałby się zagrabić.
Tak to już bywa, że na opuszczone pobojowiska zlatują się sepy, szukające dla siebie
żeru. Widywałem to w Syrii, zwłaszcza w stronę Azji, gdzie sporo jest takich osad,
powstałych na miejscach walk, toczonych podczas wypraw naszych wojsk przeciwko Partom
i Armenom. Zdarzało mi się też przejeżdżać przez miejsca, gdzie niegdyś stały starożytne
miasta wielkiego znaczenia, dziś opustoszałe, zniszczone przez wojny, trzęsienia ziemi,
zagarnięte przez naturę, nawet zasypane przez pustynne piaski. Taka to chyba kolej rzeczy, że
co zrazu wyrasta na wspaniałość, z czasem podupada, a pamięć o tym zwolna się ulatnia. Los
markomańskiej stolicy nie był inny, a dobrze zapowiadające się państwo w szybkim czasie
spotkał żałosny koniec. Czy w jego miejsce powstanie tu coś nowego, równie okazałego? –
tego nie wiadomo.
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Na to trzeba wiekowej tradycji narodu, który ma w sobie wolę przetrwania, pamięć
wiedzy i umiejętności, rozum władców, sięgający dalej niż ich krótkie panowanie. Jak
miałoby się to dokonać u barbarzyńców, którzy co prawda potrafią gromadzić się w hordy
zwycięskich niekiedy najeźdźców, ale których jednoczy tylko niczym niemiarkowana żądza
łupów? W takiej dzikości jest siła, ale bez okiełznania jej prawem i ładem zbiorowym dla
całego narodu podobna jest do kiepskiego miecza, który raz wyszczerbiony albo pęknięty
staje się bezużyteczny. A oni nawet pisma swego nie mają!
Świadectwem istnienia tu resztek prawdziwego państwa, które po kilku wiekach
upadło mimo wielkiej potęgi licznych plemion z jednego pnia, były owe oppidia, pozostałości
po Galach, którzy tu niegdyś przywędrowali i poczynali sobie całkiem sprawnie. Choć
dawnej chwały już nie przywrócili, to przecież oni jedni stworzyli na tych ziemiach coś
więcej jak tylko luźny związek małych osad rolników i myśliwych. Ale i te ich niedobitki z
czasem wytrzebili Markomanowie i Germanie, a teraz osiedli tu Kwadowie, którzy jednak nie
potrafią do dziś skutecznie zastąpić dawnych władców w urządzaniu silnego państwa. Są
ledwie klientami Rzymu, bogacą się, ale nie tylko że w niczym nam nie zagrażają, to jeszcze
skutecznie osłaniają nas przed zapędami germańskiej wojowniczości.
O historii Galów, zwanych też niegdyś Keltami, wie każdy rzymskie dziecko, bo od
złamania ich potęgi zaczął się przecież nowy czas wielkości Rzymu. Nawet ja, choć nie
przykładałem się w szkołach do nauk, nieźle znałem tamte dzieje, jeśli nawet nie w
szczegółach, to we wszystkim, co najważniejsze. Wielkie dzieło Juliusza Cezara o wojnach
galijskich to u nas lektura obowiązkowa, tak silnie wbijana do głów największych nawet
tępaków, że nie sposób o niej zapomnieć.
Rzecz to była ciekawa i wielce pouczająca. Otóż przed wiekami Galowie dotarli aż do
Grecji i Syrii, gdzie osadzili się i panowali ma wielkich obszarach, mimo klęsk jakie nieraz
ponosili, zwłaszcza w Azji. Bardzo długo prowadziliśmy z nimi wojny, zdobywając krok po
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kroku kolejne ich ziemie, aż wreszcie ponad sto lat temu, dopełnił ich zguby właśnie Cezar –
podówczas jeszcze tylko konsul, namiestnik w Galii i jeden z triumwirów ze stronnictwa
popularów, rzekomo potomek samego Eneasza i dawny wróg wielkiego Sulli. Inna sprawa, że
dokonał tego zarówno z pomocą innych, podbitych przez nich ludów, wciąganych chytrze
przez przyszłego cesarza do zawiłych sojuszy, jak i gier wojskowych i politycznych, nawet
wbrew senatowi.
Wojny z Galami tamtego czasu toczyły się długo i ze zmiennym szczęściem. Doszło
do tego, że w pewnym momencie rzymskie wojska, hulające za zachodzie, zwłaszcza nad
Renem, poniosły kilka srogich porażek od niejakiego Wercyngetoryksa. Zrazu ambitny
żołnierz legii galijskich najemników, wychowanek kapłanów, zwanych druidami. znający w
mowie i piśmie grekę, odszedł z armii po kilku miesiącach na znak sprzeciwu wobec
brutalnego i masowego mordowania jego pobratymców przez rzymskich legionistów.
Wykorzystując chwilowe niepowodzenia naszych wojsk, zebrał rodaków i ich
sprzymierzeńców, niechętnych Rzymowi, i podniósł bunty, które zamieniał w kolejne sukcesy
wojenne.
Długo trwały wzajemne podchody i wielkie bitwy, lecz koniec końców, po jednej z
nich, przegrany Wercyngetoryks, w kunsztownej zbroi, trzykrotnie objechał na koniu szaniec
Cezara, zsiadł z konia zrzucił zbroję, odznaki wodzowskie i swój miecz i uklęknął u stóp
Rzymianina. Klęska Galów była całkowita. Zlikwidowano jeszcze ostatni bunt w wielkiej
twierdzy, gdzie wyczerpani z pragnienia obrońcy poddali się ze strasznymi dla siebie
skutkami. Wziętym do niewoli odrąbywano prawe dłonie – te w których trzymali miecze – i
puszczano ich wolno, aby wędrując po swym kraju stali się przykładem i przestrogą dla
chętnych do dalszego wojowania. Niedobitki wyłapano, wszystkich galijskich wodzów
pojmano i wytracono.
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To wszystko działo się dawno temu i naturalną koleją rzeczy pamięć tamtych czasów
wyblakła, po Galach zostały tylko takie ślady jak owe oppidia. Zaludnione przez innych już
gospodarzy, rządzą się po swojemu, i to całkiem nieźle. Są dość rozległe, tyle że zabudowane
zupełnie inaczej niż nasze miasta, nieregularnie i bez żadnego sensownego wewnętrznego
planu. Co prawda, jest jedna główna ulica, ale reszta to osobne, wydzielone zagrody
mieszkalne, gospodarstwa i drobne warsztaty, przemieszane ze sobą jak popadnie. W
skrajnych częściach są nawet wydzielone miejsca, gdzie topią i przerabiają żelazo. Nie ma
oddzielnych dzielnic bogactwa i ubóstwa, choć da się zauważyć, że to, co najznakomitsze i
najważniejsze skupia się w samym środku i ma własne, nieduże zabezpieczenia, zwłaszcza
kupcy, trzymający się razem, ze swymi składami, Mury i wały obronne nie są już zwarte,
pełno w nich wyrw, a małe baszty to już tylko dekoracja. Tu teraz nie prowadzi się wojen,
więc nikomu chyba nie chce się utrzymywać ich w pełnej gotowości bojowej. Zresztą, oni
swego regularnego wojska nie mają, a gdy jest jakaś konieczność obrony wszyscy mężczyźni
staja do walki i odpierają ataki. Co ciekawe, wspierają ich kobiety, miedzy którymi trafiają się
ponoć nader dzielne wojowniczki, obyte z bronią.
Całym oppidium rządzi naczelnik, jakby wódz i jego rada, złożona z kilku starszych i
co bogatszych mieszkańców. On też sprawuje sądy, a prawem jest tu zwyczaj i jego wola. Nie
mają osobnych świątyń, a tylko ołtarze kilku swych bóstw pod zarządem osób pełniących
funkcje kapłańskie w naszym rozumieniu. Dowiedziałem się, że niegdyś składali tu ofiary z
ludzi, ale teraz zaniechali tego i jedynie zanoszą modły do ziemi i słońca, także do różnych
żywiołów i duchów opiekuńczych. Biją nawet liche monety, ale znają pieniądze rzymskie,
mające u nich swoją wartość, są jeszcze też w obiegu stare statery galijskie, złote i srebrne.
Jest przez to pewien kłopot z wyceną czegokolwiek, bo tu wszystko opłaca się na wymianę
albo w towarach i majętności, albo w pracy.
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Z pomocą Wenty dogadywaliśmy się z nimi całkiem dobrze, nie było też kłopotów ze
zdobyciem przychylności miejscowych, którą jednak trzeba było okupywać upominkami,
zwłaszcza z broni, ozdobnych naczyń i wina. Nie wdawaliśmy się z nimi w handel, ponad to
co niezbędne w podróży, gdyż nasi kupcy nie chcieli się wyzbywać tego, co mieli na zdobycie
bursztynu. Zresztą, nie znajdowali nic specjalnie dla siebie ciekawego, oprócz znakomitych
futer, których tu było w bród. Lecz kupowanie ich teraz, w drodze na północ, nie miało sensu
bo i po co się obciążać rzeczami w drodze zbędnymi. Ale umówiliśmy się, że za powrotem –
jeśli znów tu zawitamy – chętnie o takich zakupach porozmawiamy, co zostało przyjęte z
dużym zadowoleniem.
Jednak pojawiła się sprawa, niezwykle dla mnie delikatna, ale i niezręczna. Szło o
Wentę i jej dalszy los. Niechętnie myślałem o tym, że mogłaby nas opuścić – tak jak sobie
zaplanowała – gdyż okazała się bardzo pomocna w podróży, a poza tym tak po ludzku bardzo
mnie cieszyła jej obecność miedzy nami. Umiała zyskać przychylność całej naszej gromady,
dzięki czemu łagodziła rozmaite niesnaski i złe humory, jakie czasami się pojawiały, nieraz z
byle powodu, jak to zwykle bywa w długiej i męczącej wędrówce w grupie, przy ciągłej
czujności i bez wygód.
Doskonale też nawiązywała znajomość z kobietami w mijanych przez nas osadach.
Zapewne miała w tym swój cel, szukając sposobu odnalezienia się wśród swego ludu, lecz
dzięki temu dowiadywała się wielu rzeczy dla nas przydatnych w obcowaniu z miejscowymi i
unikaniu nieporozumień czy zadrażnień, jakie mogłaby powodować nasza nieznajomość ich
zwyczajów.
Już w pierwszym oppidium, gdzie stanęliśmy na kilka dni dla dłuższego odpoczynku i
uzupełnienia zapasów, szybko wywiedziała się wiele o tym, kto tu ważny i znaczący, jak z
kim należy rozmawiać, o czym i dlaczego. Znakomity i bystry był z niej obserwator, śmiałem
się, mówiąc jaki to wyborny byłby z niej szpieg. Wzruszała tylko ramionami, ale widziałem,
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że te pochwały bardzo jej się podobały. Lecz ten medal okazał się mieć i swoją drugą stronę,
wielce kłopotliwą i dla niej, i dla mnie. Bo nie tylko ona po swojemu interesowała się
miejscowymi, ale i oni zainteresowali się nią, i to w bardzo szczególny sposób. Otóż przed
odjazdem, złożono mi ofertę, by ją – ni mniej nie więcej – tylko ode mnie odkupić!
Wprowadziło mnie to najpierw w osłupienie, a potem i wielkie zamieszanie uczuć.
W Carnuntum Wenta z mojej woli poszła pod moją opiekę i była kimś w rodzaju
służącej, choć nie jako kupiona niewolnica. Pochodziła z wolnej rodziny i zgodnie z umową z
jej ojcem miała wrócić do niej i być tam traktowana wedle miejscowych obyczajów.
Decydując się na jazdę z nami, stała się dobrowolną banitką i stawiała w pozycji najgorszej z
możliwych, bez żadnego oparcia i przydziału do jakiejkolwiek społeczności. W istocie zdana
była tylko na moją wspaniałomyślność i naszą wspólną życzliwość ze względu na
przydatność w podróży.
Cóż, godząc się na jej udział w tej wyprawie, nie zastanawiałem się jaką będzie miała
pozycję w naszej grupie. Czas wtedy naglił, trzeba było zająć się wieloma obowiązkami, więc
nie zaprzątałem sobie głowy jakimiś wątpliwościami, tym bardziej, że dziewczyna miała nas
po drodze opuścić, mając nadzieję ułożyć sobie życie między ludem, z którego się
wywodziła. Zaniechanie rozwagi w tym względzie i nieprzemyślenie skutków ewentualnego
niepowodzenia tego planu było sporą lekkomyślnością, jeśli nie błędem – z jej strony, ale i z
mojej. Przyjąłem jednak, że jest dorosła, wie czego chce i bardzo zdesperowana w tym, by
uciec przed losem, jakiej jej szykowano. I naraz, w tym pogalijskim oppidium, już u
początków podróży, znienacka stanąłem wobec pewnego dylematu, który musiałem
rozstrzygnąć zachowując zarówno powagę, rozwagę, ale i męski honor.
Oczywiście, nie byłoby czymś niezwyczajnym, gdybym przyjął złożoną mi ofertę.
Wenta była kobietą, a nigdy i nigdzie kobieta nie jest wolna i zawsze podlega komuś, kto z
prawa i zwyczaju jest panem jej losu. Co prawda, u nas w Rzymie, jest wiele kobiet wolnych,
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ale są to damy bardzo bogate, już to jako wdowy, już z rodzinnej majętności. W oczach
Kwadów dziewczyna była tylko rzymską niewolnicą, czyli posiadanym przez mnie towarem
do kupna i na sprzedaż. Przecież nawet moi żołnierze uważali, że jest jakby moją własnością i
do niczego się nie wtrącali, z kolei kupcy i ich ludzie mieli ją za sługę, prawda, że dziwną, ale
użyteczną; a co sobie po cichu myśleli, to już ich rzecz. Byłem tu dowódcą, wszystko i
wszyscy byli pod moją komendą, to ja podejmowałem decyzje i brałem za wszystko
odpowiedzialność. Niezwykłość wyprawy powodowała, że tę odmienność od utartych
praktyk, gdy okazywała się skuteczna, przyjęto za rzecz normalną.
Owa zdumiewająca propozycja padła podczas jednej z rozmów z naczelnikiem, jaką
miałem z nim niezadługo przed ruszeniem w dalszą drogę. Gdy wyjaśniał mi, jak jechać,
którędy i na co zwracać szczególną uwagę ze względu na wygodę i bezpieczeństwo, zapytał,
czy nie zgodzę się na przyjęcie przewodnika i tłumacza w zamian za odstąpienie mu
dziewczyny za odpowiednią zapłatą. Oznajmił to zwyczajnie, rzeczowo, jak to w handlu,
mówiąc, że jego młodszy syn upodobał ją sobie i upatrzył jako kandydatkę na jedną ze swych
żon.
- Spodobała mu się, to niech ma. Tym bardziej, że, jak słyszałem, nie całkiem jest
obca – kiwał głową z ojcowskim zrozumieniem. – W zamian dam ci, panie, dobrego
człowieka. Niemłody już, ale jeszcze silny, bystry i doświadczony, będziesz miał z niego
nawet więcej korzyści, niż z tej niewolnicy – zachwalał tak, jak towar na targu. – A jej nie
będzie tu źle, bo on już wie, jak dbać o swoje kobiety – zaśmiał się znacząco, patrząc na
Wentę, która siedziała za mną i tłumaczyła jego słowa.
Muszę przyznać, że zaimponowało mi się jej opanowanie, choć zapewne musiało się
w niej aż zagotować od tej niespodziewanej oferty. Ja sam zamilkłem udając, że się
zastanawiam, ale prawdę mówiąc, nie widziałem jak zebrać myśli. Nie mogłem okazać
poruszenia, jakie we mnie wzbudziła ta propozycja, bo tak czy owak szło o rzecz
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zwyczajową, jak to w interesach. Ale czy miałbym teraz ot tak, na zimno, przehandlować
dziewczynę, której zgodziłem się pomóc, gdy chciała uniknąć zniewolenia, zapewne
podobnego do tego, jakie by ją tu czekało? A nie miałem najmniejszych wątpliwości, że
raczej nic dobrego.
- Przemyślę to i dam ci później odpowiedź – odparłem spokojnie, jakby rzecz
dotyczyła zwyklej transakcji, kiedy to obydwie strony przystępują do targów, żeby dobić
ceny. Przyjął to ze zrozumieniem, bo zachowałem się zgodnie z kupieckim obyczajem
kluczenia i zwlekania z podjęciem decyzji. Zmieniliśmy temat, a po niedługim czasie
pożegnałem gospodarza i ruszyłem z Wentą z powrotem do taboru, który koczował przy
jednej z opuszczonych baszt na krańcu oppidium.
Idąc, obydwoje milczeliśmy, jednak wiedziałem, że przyszła pora rozmówić się nam
co do jej przyszłości. W zasadzie spełniła swój początkowy zamiar – wyrwała się z pułapki,
zastawionej przez ojca i dotarła do swego ludu, daleko od tamtego zagrożenia. Mogłaby więc
tu zostać i próbować układać sobie nowe życie. Tylko jak, skoro jako kobieta mimo wszystko
obca nie miała żadnych praw, żadnej pozycji, niczyjego wsparcia, niczego prócz rąk do pracy
– no i samej siebie?
Byłem w dziwnej dla mnie rozterce. Z jednej strony mógłbym czuć się zwolniony z
dalszego zajmowania się jej sprawami, lecz z drugiej widziałem, że czekałby ja los nie lepszy
od tego, co groziło jej w obozie od legionistów lub w ułożonym dla niej małżeństwie. Biorąc
na rozum, nie powinienem był się tym specjalnie przejmować – bo właściwie czemu?
Pomogłem jej, ma to, co chciała, a że nie wygląda to zbyt zachęcająco, to już inna rzecz. Nie
jestem jej nic powinny – bo i z jakiej racji? Ale co i raz z pamięci wypływał mi przelotny
obraz jej rozradowania ucieczką zaraz po wyjeździe z Carnuntum i pomyślałem sobie, że
szkoda znów pakować do klatki ptaka już wypuszczonego na wolność, który zażywając
swobody czasami przysiada ci na ramieniu i ufa, że nie zrobisz mu krzywdy.
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Tu już nie szło o to, że Wenta była obca, że była kobietą, że niepewna była jej
przyszłość – lecz o zrozumienie dla czyjegoś pragnienia bycia wolnym, mimo ceny, jaką
przychodzi nieraz za to płacić. Sam z natury niezależny i nieznoszący ograniczeń, w służbie
pod Tytusem godziłem się na pewien rygor tylko dlatego, że nawet w warunkach
największego ryzyka wojennego dawał mi działać po mojemu. Znał mnie od dziecka i dobrze
wiedział, że właśnie to, zapewniało najlepsze efekty dla wszystkich. I choć niekiedy inni
zżymali się na moją nadmierną samowolę, to przecież nikt nie mógł mi zarzuć braku troski i
rozwagi, gdy chodziło o wypełnianie zadań z pożytkiem dla wojska.
Pod wieczór, gdy z kupcami ustaliliśmy, że wyjeżdżamy za dwa dni, wezwałem
Wentę do małej, osobnej komórki w opustoszałej i na pół zrujnowanej baszcie, którą
zajmowałem podczas tego postoju jako swoją kwaterę. Byliśmy sami, więc mogliśmy
rozmawiać otwarcie na osobności, co dawało i mnie i jej sposobność na szczere wyłożenie
swoich racji w obliczu zaistniałych okoliczności.
- Słyszałaś, co zaproponował ten człowiek. Domyślam się, że cię to wzburzyło, ale nie
wiem, co o tym sądzisz – zacząłem spokojnie i rzeczowo. – Stało się, jak chciałaś.
Dojechaliśmy do twojego ludu, teraz możesz sama postanowić co dalej.
- To prawda, panie – odparła cicho – spełniło się moje pragnienie. Ale teraz sama nie
wiem, czy na dobre – dodała jeszcze ciszej, jakby zrezygnowana,
- Wychodzi na to, że wyboru żadnego nie masz, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby cię
wziąć do siebie, ale na swoich warunkach. Oczywiście, nie będzie tu żadnego handlu, bo nie
jesteś przecież moją własnością. Zresztą, byłoby to niegodne z mojej strony, bo mi zaufałaś.
Ale jeśli zechcesz, da się rzecz załatwić tak, by to wyglądało na twoją własną decyzję.
- To szlachetne, co mówisz, panie. Byłoby niewdzięcznością tego nie uszanować. –
Przez chwilę milczała, jakby wahając się, co ma powiedzieć. – Wiedz, że te kilka dni jazdy z
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wami to najpiękniejszy czas w moim życiu – podniosła głowę i uśmiechnęła się nieśmiało. –
I tobie to zawdzięczam. Cokolwiek postanowisz, nic już tego nie odmieni.
- Nie chodzi o to, co ja postanowię, lecz co sama wybierzesz.
- Gdybym mogła wybierać, chciałbym, żeby wszystko zostało jak jest. Ale przecież
nie mnie o tym decydować.
- To niczego nie odmieni, tylko odwlecze sprawę. Prędzej czy później ta wyprawa się
skończy. I co wtedy?
- Świat nie kończy się w tej osadzie – odparła zdecydowanie, choć wymijająco. – Na
pewno jest w nim gdzieś takie miejsce, gdzie nie będą mną pomiatać. Będę szukała i albo
znajdę, albo polegnę – zaskoczyła mnie jej hardość. W jej sytuacji i przy jej pozycji samotnej
kobiety bez żadnego oparcia oznaczało to niemal samobójczą desperację.
- Chyba jesteś szalona! To jakby proszenie się o śmierć!
- Powiedziałam ci kiedyś, panie, że nie będę jej szukać, ale chciałabym pójść do
jakiejś służby nie z przymusu tylko z własnego wyboru.
- Nigdzie na świecie nie ma tak, żeby kobieta, zwłaszcza biedna i samotna,
decydowała o sobie. To wbrew naturze, prawom i powszechnym zwyczajom. Nie zmienisz
tego swoim uporem.
- Mogę zostać leśną wiedźmą – oznajmiła wręcz wyzywająco. – Takie nie mają
najgorzej. Ludzie je szanują, a czasami nawet się ich boją.
- Na fantazji ci nie zbywa, ale chyba na to jesteś za młoda i za ładna – zaśmiałem się z
tego niezwykłego konceptu. Kiedyś w Carnuntum słyszałem od żołnierzy, którym zdarzało
się zapuszczać dalej w lasy za Istrem, że tu i ówdzie żyją tam stare kobiety, coś jakby
czarownice czy dzikie kapłanki leśnych bożków i duchów. Ponoć okoliczni ludzie chodzą do
nich po wróżby, też po rozmaite uzdrawiające eliksiry, jakie te dziwne poczwary warzą z ziół,
na których znają się jak mało kto. Myśl, że Wenta miałaby stać się kimś takim żadną miara
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nie mieściła mi się w głowie. Chociaż, kto wie, może tak niepokorna natura, nie mogąc
ułożyć sobie życia między ludźmi, wybrałaby los takiego odludka?
- Jak bym takiej poszukała i znalazła, to może by mnie przyjęła na naukę –
stwierdziła, niezrażona moim rozbawieniem.
- Na wszystko masz swoją odpowiedź, a co jedna to bardziej niezwykła – jej
determinacja zadawała się nie mieć granic. Lecz choć z rozsądkiem nie miała wiele
wspólnego, na swój sposób była imponująca. Skąd się brała w tej barbarzyńskiej
dziewczynie? Nie był to kobiecy kaprys dla zdobycia jakieś konkretnej korzyści, zysku czy
przewagi nad kimś, ani chęć zaspokojenia ulotnej zachcianki dla przyjemności. Chciała
niemożliwego – wolności wyboru. Bez względu na cenę, jaką miałaby zapłacić za swoje
wyłamanie się z praw i obyczajów.
Była jak dzikie zwierzę z gatunku wolnych samotników, które, gdy je zamknąć w
klatce, szybko marnieją i albo zdychają, albo zapadają w otępienie. Ta jej wola, która
wcześniej najwyraźniej kryła się w utajeniu, okazała się dla mnie po równo i zaskoczeniem,
ale i zagadką. Już samo to, że onegdaj ośmieliła się zwrócić ze swą prośbą do rzymskiego
oficera, u którego była w przymusowej służbie, dowodziło jej gotowości do narażenia się jeśli
nawet nie na srogą karę, to co najmniej na bezwzględne przywołanie do porządku i
pokazanie, gdzie jest jej miejsce. Zaryzykowała, wręcz odważnie, i szczęściem trafiła na
kogoś, kto z racji swej własnej natury wyczuł w niej niepokorną buntowniczość, będącą
czymś więcej niż tylko kapryśną przekorą wobec niemiłych dla niej planów swego ojca.
W obozie ciężko pracowała, ale przecież nie okazywała wrogości i szybko dała się
polubić za swoją bystrość i zdatność w usługiwaniu naszej drużynie. Przy wzajemnej
życzliwości, jaka się dość szybko między nami ułożyła, zachowywała się jak normalna,
młoda dziewczyna, znająca się na gospodarzeniu, a podczas trudnego przeprawiania taborów
przez Ister wykazała się wytrwałością i niezłym rozumem praktycznym. Nie była więc
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dzikuską ani zwykłą prostaczką, raczej szczególnym dowodem na to, że i wśród
barbarzyńców trafiają się kobiety o silnych charakterach i zaletach, wartych pewnego
uszanowania. Ale czy tę jej hardość można było brać za zaletę?
Takie przypuszczenie byłoby chyba już wielką przesadą jako że z moich doświadczeń
wiedziałem, iż w znanym mi świecie, także u nas w Rzymie, jest to cecha raczej męska niż
kobieca, przez którą niekiedy ujawnia się cnota męstwa. W chorobliwej ambicji,
przewrotności, bezwzględności, nawet władczości, kobiety mogą po swojemu czasami z nami
się równać, tyle że wtedy są jakby wybrykiem natury, który można podziwiać, ale którego
należy raczej unikać. Łatwo bowiem ulegają gorącym popędom, nastrojom i złym humorom
przez co stają się nieobliczalne i bezrozumnie zapiekłe w dążeniu do stawiania na swoim.
To właśnie miałem za groźną desperację, swego rodzaju zapamiętanie, które rzadko
kiedy wychodzi na dobre im samym, a i ludziom wokół nich. Wystarczy wspomnieć
Augustową Liwię, następczynię sławetnych trucicielek z czasów Fabiusza, czy wcześniejszą
Tulię, równie okrutną jak jej mąż, która wespół z nim zamordowała własnego ojca. Kleopatra
zagubiła nie tylko wielkiego Pompejusza i jego armię, ale i własne państwo. Każdy, kto choć
trochę zna dzieje Rzymu może wyliczyć sporo takich przykładów, choć trzeba przyznać, że
jest w nich miejsce także dla kobiet dzielnych i zacnych. Jedno jest pewne – gdy w życiu
prywatnym, w świątyni czy w polityce pojawia się kobieta ambitna i harda, wykraczająca
poza ustalony porządek rzeczy, zawsze dochodzi do jakichś niezwykłości, zamieszania, a
przeważnie do sporych kłopotów.
- I co ja mam teraz z tobą zrobić? – pytanie zadałem właściwie sam sobie. Najprościej
byłoby przyjąć ofertę i zapomnieć o całej sprawie. Z drugiej jednak strony konieczności takiej
nie było, bo nie kryły się za nią żadne wiążące warunki. Ale czy miałbym pozbyć się
dziewczyny w taki handlowy sposób, na zimno, niczym towaru na targu? Nie była ciężarem
wręcz przeciwnie, jej przydatność docenialiśmy wszyscy, ona sama dzielnie znosiła trudy
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podróży, bez szemrania wykonując wszystkie polecenia. Czułem niejaki wewnętrzny opór
przed oddaniem jej ludziom, którzy traktowaliby ją jak obcą niewolnicę, ale brał się on nie
tyle z samego tylko wyrachowania czy sentymentu ile z zasady nieuznawania kobiecej woli
do stanowienia o samej sobie.
Stanąłem przed wyborem w istocie innego rodzaju niż tylko handlowy. Wenta nie
błagała ani nie prosiła o nic, jedynie chciała, by wszystko zostało jak jest. Ustąpienie jej nie
byłoby więc okazaniem litości, lecz oznaczałoby uznanie, iż kobieta może chcieć prawa do
decydowania o własnym życiu, nawet w tak trudnym dla siebie położeniu jakim jest
całkowita zależność od kogoś, kto jest panem jej losu. Wychowany w rzymskich obyczajach,
syn bogatego nobila, oficer cesarski, z trudem, dopuszczałem taką możliwość. Przeważyła
jednak w końcu moja do niej sympatia, tym bardziej, że znajdowałem w jej udziale w naszej
podróży jeśli nawet nie korzyści, to pewne wygody, do których zdążyliśmy się wszyscy
przyzwyczaić.
- Nie oddam cię, pojedziesz dalej z nami – oznajmiłem krótko po dłuższej chwili
milczenia. – Odłożymy sprawę na czas powrotu. Ale wtedy będziesz już musiała się na coś
ostatecznie zdecydować.
- Dziękuję ci, panie – podeszła, pochyliła się do moich kolan. – Wielka to z twojej
strony dobroć i hojność – dodała, podnosząc głowę ze wzrokiem, w którym nie kryła radości.
- A teraz już idź. I niech to zostanie miedzy nami – dodałem stanowczo. – Jutro
dojrzyjcie z Galenem wszystkiego do drogi. Pojutrze wyruszamy – wydałem krótkie
polecenie, bez słowa komentarza.
- Będzie jak każesz, panie – podniosła się i szybko wybiegła do taborowych wozów.
Najpierw hardość, a zaraz potem uległość z chwilą, gdy rzeczy ułożyły się po jej myśli
– dziwne to było połączenie. A może to tylko przebiegłość? Ale dla jakiej korzyści?
Zmęczony całym dniem i tą rozmową, dałem sobie spokój z jałowym rozmyślaniem nad
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osobliwościami kobiecej natury i zastanawianiem się, czy robię słusznie czy nie. Stało się, i w
sumie byłem zadowolony, że właśnie tak, a nie inaczej.
Nazajutrz poszedłem do naczelnika oppidium, by się z nim pożegnać i rozliczyć za
okazane nam przysługi. Wręczyłem mu dwa podarki, uzupełniając nimi to, com mu wcześniej
wręczył przy powitaniu, także drobiazgi dla jego kobiet, wybrane przez Wentę. Ucieszył się i
nawet niespecjalnie marudził, gdy oznajmiłem, że dziewczynę zostawiam jednak przy sobie,
bo jest potrzebna w podróży.
- Cóż, wielkiej szkody nie ma, syn przeboleje, bo kobiet mu nie brakuje. Skoro tak ci
na niej zależy, to niech tak będzie. Rozumiem. Domyślam się, że służy ci bardzo chętnie –
stwierdził, rubasznie się przy tym śmiejąc. Najwyraźniej w jego mniemaniu miałem w tym
swój osobisty interes, a mężczyzna od kobiety może chcieć tylko jednego.
- Umiesz, panie, ocenić rzeczy jak należy – przytaknąłem w tym samym duchu, nie
wyprowadzając go z jego przekonania i niczego dodatkowo nie tłumacząc. Wenta z kamienną
twarzą tłumaczyła naszą rozmowę, nie dając po sobie poznać, co o tym myśli. Ja zaś,
specjalnie by zrobić stosowne wrażenie, spojrzałem na nią z lekkim ale zauważalnym
uśmiechem, co wywołało u mego rozmówcy kolejny wybuch śmiechu.
Rozstaliśmy się przyjaźnie, wyrażając nadzieję na ponowne spotkanie, gdy w drodze
powrotnej znów będziemy tędy przejeżdżać. Dziewczyna poszła do swoich obowiązków, ja
zaś zasiadłem z Galenem, by naradzić się nad dalszą jazdą. Dostałem tu sporo wskazówek co
do samej drogi, a i kupcy wywiedzieli się od miejscowych kilka rzeczy co do mniejszych
osad i wsi, przez które będziemy przejeżdżać i mieszkających tam ludzi. Ułożyliśmy plan na
dojazd do drugiego oppidium u podnóża gór, które mieliśmy przejść i za którymi zaczynały
się ziemie, opuszczone – jak mi mówiono – przez Swebów i Galów i zamieszkałe teraz przez
różne ludy, głównie te zwane lugijskimi. Jak miałem się przekonać, ich rozmaitość była
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wielka, od samych nazw mogło zakręcić się w głowie, tym bardziej że oni sami, rozmaicie
przemieszani miedzy sobą, różnie o sobie mówili.
Następnego ranka, w zwartym porządku, odprowadzani spojrzeniami licznych gapiów,
ruszyliśmy w drogę. Obecność Wenty nikogo nie dziwiła, była częścią drużyny, a o wiadomej
sprawie nie wiedział nikt oprócz Galena, przed którym nie miałem żadnych tajemnic. Gdy mu
opowiedziałem na osobności co zaszło, wzruszył tylko ramionami
- To i dobrze. Dzielna dziewczyna, przydaje się, ludzie ja lubią, kłopotów z nią nie ma
bo wytrwała i robotna – skwitował krótko. – Słusznie, panie zrobiłeś, bo szkoda by ją było
zostawiać tym dzikusom – pozwolił sobie na wyrażenie własnej opinii, co było u niego w
sprawach niewojskowych bardzo rzadkie.
Po dziesięciu dniach niezbyt szybkiej jazdy dotarliśmy do założonego celu bez
większych przeszkód czy przygód. Wszędzie powtarzały się te same sytuacje, takie same
postoje, bez szczególnej wrogości ze strony miejscowych. Z Rzymianami byli tu wszędzie
obyci i choć nie lubili nas zbytnio to jednak widok sporej grupki zbrojnych budził respekt i
gotowość do udzielania niezbędnej pomocy. Wreszcie wjechaliśmy do drugiego oppidium,
znacznie większego od poprzedniego, a i bardziej od tamtego dostatniego. Ruch tu był
większy, bo przez góry szedł spory handel w obie strony, nieźle znali się na pieniądzu, który
po trosze nawet sami bili, i na targowaniu o każdą rzecz czy przysługę. O Rzymie sporo
wiedzieli, bo naszych kupców znali, o dawna trafiły się nawet warsztaty, prowadzone przez
osiadłych tu potomków dawnych żołnierzy i jeńców z czasu wojen markomańskich.
Głównym teraz dla nas wyzwaniem okazała się konieczność zmiany sposobu
podróżowania. Szybko wyjaśniło się, że ciężkie wozy dalej nie pojadą, bo i przez góry nie
przejdą, a za nimi to i drogi dla nich nieprzejezdne. Zaskoczenia nie było bo wiedziałem to
jeszcze w Rzymie od człowieka, który brał udział w wyprawie za Nerona. Przyszło więc
wymienić je na juczne zwierzęta, choć nie wszystkie, bo dwa mniejsze bez obawy
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zostawiliśmy dla ludzi i co lżejszych towarów. Osłów i mułów tu nie mieli, ale za to były
małe konie, silne i wytrzymałe, niezbyt zdatne do jazdy wierzchem ale za to znakomite do
noszenia nawet dużych pakunków.
Tutejszy naczelnik okazał nam nie tyle wylewną życzliwość, ile pańską łaskawość,
którą wzmocniliśmy darami z żelaza, srebra i szkła. Swoje też robiła Wenta, która zmyślnie
wchodziła w znajomości z miejscowymi kobietami i drobnymi upominkami zyskiwała ich
przychylność. Kupcy, choć nie bez trudu, nieźle sobie poradzili z targowaniem o wszystko co
potrzebne, a wspierał ich Galen, uważnie sprawdzając przydatność kupowanych koni. Przy
okazji zawierali ciche umowy z ludźmi miejscowej rady na przyszłe dostawy broni, bo bardzo
to był tu poszukiwany towar, którego nie mieli skąd zdobywać. Naczelnik rozmawiał z nimi
nawet o sprowadzaniu z Rzymu rzemieślników, którzy zajęliby się wyrabianiem żelaza i
przerabianiem go na wszystko, co potrzebne dla żołnierzy.
Dawałoby to tutejszym Kwadom wielkie przewagi nad innymi, zarówno w walkach
jak i w ciągnięciu zysków handlowych po drugiej stronie gór. Nie wtrącałem się do tego, bo
od ojca i brata wiedziałem, że niezależnie od zdobycia bursztynu, nasi ludzie będą rozglądać
się za własnymi interesami. Czy taki handel bronią był w interesie cesarstwa? Co do do tego
miałem pewne wątpliwości, lecz wiedziałem, że kupcy i bankierzy patrzą wyłącznie za swoim
zyskiem, niezależnie od tego, kto przeciw komu walczy albo będzie walczył, i dostarczają
towary każdemu, kto płaci.
Sam zaś znalazłem człowieka, który miał nam posłużyć za przewodnika, a którego
polecił mi jeden z członków tutejszej rady, jego dalszy krewniak. Niestary, od czasu, gdy
mocno okaleczono go w jakichś walkach, już nie wojował tylko najmował się każdemu, kto
prowadził swoje interesy po obydwu stronach gór. Znal trochę język i obyczaje tamtego ludu,
miał tam też swoje znajomości, był bystry i chętny zarobku. Ponieważ jednak ostrożności
nigdy mało, więc najpierw kazałem Galenowi by razem z Wentą po cichu rozpytali o niego na
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miejscu, a patem, już w drodze, mieli na niego baczenie. Na szczęście obyło się bez
przykrych niespodzianek.
I tak, po kilku tygodniach od wyjazdu z Carnuntum, wyposażeni we wszystko, co
niezbędne, ruszyliśmy ku górom. Dotąd jechaliśmy przez ziemie, które choć nie należały do
Rzymu, były nam całkiem nieźle znane, więc niewiele nas mogło zaskoczyć, oczywiście,
oprócz zbójeckich zagrożeń, których nigdzie nie brakuje. Tych szczęśliwie uniknęliśmy, lecz
teraz mieliśmy wjechać do krain, owianych tajemniczością dla mnie nieco niepokojącą, bo
choć nasłuchałem się o nich sporo, to przecież były to ledwie strzępy wiedzy, czym one tak
naprawdę są. Byłem w Judei, w Egipcie, bywałem w wielu miejscach w Azji, ale w istocie
nigdzie tam nie czułem takiej obcości jak z w chwili, gdy zjeżdżaliśmy do pierwszej doliny za
górami. Nie było we mnie cienia strachu, a głównie gotowość stawienia czoła nowemu
wyzwaniu, podszyta w równym stopniu ciekawością, co i czujnością.
Mimowolnie spojrzałem na Wentę, jadącą na małym koniu w grupie między Galenem
a przewodnikiem. Spostrzegła to i uśmiechnęła się, co, nie wiedzieć czemu, uznałem za dobry
omen. I tak po raz pierwszy pomyślałem o niej z serdecznością, która nie miała nic wspólnego
z jej przydatnością w podróży. Złapałem się i na tym, że jakoś wcale mnie to nie dziwi.
xxxxx
Ocknąłem się ze wspomnień i zorientowałem, że wieczór zwolna zamienił się w noc.
Goście Mastyna już się rozeszli, on sam też zniknął gdzieś w gospodzie, dokoła panował
cisza, przy brzegu tu i ówdzie przed rybackimi domkami dogasały małe ogniska. Czas jakby
się zatrzymał, a ja miałem nieodparte wrażenie, że wszystko jest tak jak być powinno i na
swoim miejscu. Rzadko kiedy w życiu miewałem takie chwile spokoju, bez żadnych
obowiązków na głowie, bez przymusu czujności i planowania następnego dnia, bez żadnych
konieczności, powinności i trosk, wreszcie bez towarzystwa, które zmuszałoby do rozmów o
mało ważnych błahostkach. Czy to aura tego miejsca i chwili, czy błogie rozleniwienie po
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dobrym jedzeniu i winie – tak czy owak rad byłem, żem tu przypłynął i poznał dwóch
niezwykłych ludzi, jakże różnych, ale jakże ciekawych i rozumnych.
Wodząc wzrokiem po okolicy naraz zauważyłem sylwetkę kogoś, kto kierował się
ukradkiem w stronę znajomej mi ścieżki, prowadzącej na górę. Wyćwiczony w obserwowaniu
domyśliłem się po ruchach, że była to kobieta, niosąca jakieś zawiniątko. Zaintrygowany,
wpatrywałem się w kryjącą się między drzewami postać i zacząłem się zastanawiać, kto z
miejscowych mógłby przemykać się tak po nocy w tamtą stronę, gdzie przecież oprócz lasu
nie było nic szczególnego. Wtem naszła mnie myśl, że może ten ktoś szedł do mieszkańców
groty? Byłoby to zaiste niezwykłe, ale przecież nie niemożliwe. Może i tu chrześcijanie
zdobyli już kolejnego wyznawcę?
Nocny wędrowiec wreszcie zniknął mi z oczu, ja zaś postanowiłem sobie, że spróbuję
to wyjaśnić, choćby dla zasady i rozrywki. Lubię zagadki, a ta wydała mi się wielce
obiecująca jako szpiegowskie ćwiczenie. Z tym też zamiarem wstałem od stołu, wdrapałem
się do swego pokoiku i położyłem spać.

Dzień piąty
Następnego dnia, po zwyczajowych już, porannych przekomarzaniach z Mastynem
przy śniadaniu, wyruszyłem na górę w pogodnym nastroju. Szedłem spokojnie, niespiesznie,
układając sobie w myślach pytania, jakie chciałem dziś zadać, a głównie o to, skąd tak
naprawdę bierze się siła przyciągania do siebie nauki chrześcijan, skoro oferują oni
wspaniałości, lecz dopiero po śmierci, nakazując cierpliwie znosić za życia najtrudniejszy
nawet los. Ciekawiło mnie również i to, jak widzą swoje szanse na przetrwanie mimo
zakazów i prześladowań, jakie ich spotykają. Zwykłym ludziom rudno przecież w żyć
ciągłym strachu o siebie i swe rodziny, zwłaszcza tym biednym, których nie stać na żadną,
choćby najmniejszą niezależność. Nadto namawianie do wyrzekania się naturalnych, ludzkich
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pragnień zdawało mi się propozycją raczej odstręczającą, niż zachęcająca dla każdego, kto
mozolnie wojuje o własny byt. Czemu rezygnować z planów życiowych, a nawet nadziei na
poprawę swego losu i zapewnienie dzieciom lepszej przyszłości niż własna mizeria?
Dochodząc do groty, zobaczyłem z pewnej odległości, że Gajus krzątał się około ich
skromnego gospodarstwa podczas gdy Jan siedział nad jakimś pismem i tabliczkami i
uważnie je przeglądał. Zawahałem się, czy podejść, bo nie chciałem okazać się natrętem,
zakłócającym im porządek dnia, lecz apostoł spostrzegł mnie i gestem zaprosił, bym podszedł
i usiadł obok niego.
Witamy cię ponownie, żołnierzu, w imię naszego pana Jezusa Chrystusa, niech będzie
pochwalone imię Jego na wieki – rzekł, jak zwykle uśmiechając się pogodnie. – Twoja
wytrwałość w szukaniu prawdy bożej wielką ci przynosi chlubę – dodał, zwolna kiwając
głową z wyraźną aprobatą.
- Co raz zacząłem, będę czynił aż do skutku – odparłem trochę żartem. – oczywiście
za twoim przyzwoleniem. Taką już mam naturę.
- O skutkach nic nie możesz widzieć, bo wszystko jest w ręku Boga – stwierdził
sentencjonalnie. – A czy rzeczywiście znasz sam siebie, to już inna rzecz.
- Przecież dobrze wiem kim jestem – zdziwił mnie nieco tą uwagą
- Temu nie przeczę. Ale czy wiesz, jaki jesteś? – spytał przekornie, niczym nauczyciel,
sprawdzający wiedzę ucznia.
- Myślę, że jedno wynika z drugiego.
- A co, według ciebie, jest tym pierwszym, a co drugim? – dalej dopytywał w tym
samym duchu.
- Tego chyba nie da się całkiem rozdzielić, ani ustawić w jakiejś kolejności –
wzruszyłem ramionami, prawdę mówiąc nie mając pojęcia czemu miałoby służyć takie
stawianie sprawy.
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- Tego nie wiesz z całą pewnością – zaprzeczył zdecydowanie, a ja zamilkłem nieco
zmieszany. – Czy aby ludziom nie wydaje się, że są tacy, a nie inni, tylko z racji tego kim są
w życiu? – w pytaniu kryło się wyjaśnienie jego myśli. – Pomyśl sam. Nawet potężni i pyszni
królowie bywają słabi i marni jako ludzie. I wtedy biada ich państwu.
- Z jakiegoś powodu tymi królami się stali – niby miał trochę racji, ale zabrzmiało to
bardzo niemiło, więc odpowiedziałem nieco zaczepnie.
- Lecz czy dla swych cnót, czy dla ambicji, chciwości i chęci zaspokojenia pychy? –
nie ustawał w stawianiu pytań.
- To wiedzą chyba tylko oni sami – odparłem bezradnie. – Ale nikt przecież nie
przyznaje się publicznie do swoich wad – dodałem tę oczywistość tytułem wyjaśnienia mego
sądu. – Zresztą to chyba normalne, że każdy chce wydawać się wspaniały i przed sobą i
przed innymi.
- I w tym rzecz. W oszustwie – uniósł lekko głos, co w jego przypadku było bardzo
znaczące. –Jak powiadasz, przed sobą i przed innymi. Lecz przed Bogiem nic się nie ukryje.
Jesteś tylko taki, jaki jesteś w Jego oczach. I tylko On zna wszystkie tajniki duszy każdego
człowieka. Odczytuje w niej i to, co ukrywamy, albo chcemy ukryć nawet sami przed sobą.
- Musi więc mieć bardzo złe o nas mniemanie. A powtarzasz od samego początku, że
darzy nas miłością. Jakże to więc tak?
- Bo miłosierdzie boże jest nieskończone. Jezus na to przyszedł na świat, by nam to
objawić i by nas wybawić od złego także i w nas samych.
- Jeśli nawet jest, jak mówisz, to przecież przemienić można jednego człowieka,
dwóch, czy ja wiem, kilku. Ale wszystkich chyba się nie da. Poza tym nie wiadomo, czy sami
by tego chcieli. Albo w ogóle potrafili.
- U Boga nie ma rzeczy niemożliwych – wtrącił się Gajus, który przysłuchiwał się
naszej rozmowie z wielką uwagą. – Znamy wielkich grzeszników, niedowiarków, nawet
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głupców, których obdarzył łaską wiary. I to z niezwykłym skutkiem! – oznajmił z nabożnym
wręcz zachwytem.
- A co, jeśli ktoś tę łaskę odrzuci? – próbowałem postawić na swoim. – Każdy dar,
nawet najwspanialszy można odrzucić. Zwłaszcza jeśli przyjęcie go wymaga wielu
wyrzeczeń.
- Bóg jest nieskończenie cierpliwy – rzekł Jan. – Łaska oświeca naturę jednych od
razu, innych stopniowo. Ale zawsze działa w sposób niezawodny.
- Ludzie potrafią być odporni na zmiany samych siebie. Mają swoje przyzwyczajenia,
przekonania, potrzeby, wreszcie są niechętni i uparci.
- To kwestia czasu. Bóg przełamuje nawet najbardziej opornych o zatwardziałych
sercach. Tak, jak to się stało z jednym z moich braci. W swoim czasie nie było w świątyni
bardziej od niego zapiekłego i zagorzałego wroga Jezusa. Ileż on w młodości uczynił zła! Ale
potem odkupił je, bo za sprawą łaski i objawienia został wielkim apostołem wśród wielu
ludów i przywiódł do Chrystusa całe rzesze ludzi.
Gdy wyraziłem pewne zdziwienie aż taką przemianą, w krótkich słowach opowiedział
mi historię niejakiego Saula z Tarsu, zaiste wręcz niezwykłą. Przy okazji wyjaśniło się, że to
właśnie ów Paweł, o którym wspominał Tyranos. Co prawda, wyczułem, że w przeszłości
musieli mieć ze sobą jakieś zatargi czy spory, lecz nie dopytywałem o co szło, bo Jan
skończył tę opowieść wielką pochwałą owego nawróconego kapłana, którego w Rzymie w
końcu umęczono na śmierć za nauczanie nowej wiary.
- Jeśli, jak twierdzisz, bóg może to uczynić z każdym, nawet z kimś takim, to czemu
tego nie robi? – spytałem nie bez pewnego powątpiewania w słuszność jego słów co do
powszechności przemieniania ludzkiej natury. – Chociażby z rzymskim cesarzem? Wtedy
chrześcijanie nie byliby tak prześladowani, a kto wie, może wasza nauka stałaby się
powszechnym prawem?
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- Nie nam oceniać plany boże. Ale kiedyś i to się stanie.
- Wciąż jednak będę pytał o takich, którzy się zaprą i do śmierci nie zechcą przyjąć
bożej łaski. Z własnej woli.
- W swym zaślepieniu zagubią swe dusze na wieczność. Póki żyją, zawsze jest dla
nich nadzieja, ale po śmierci odwrotu już nie ma.
- Nawet dla nieskończenie miłosiernego boga? – spróbowałem podejść go jego
własnymi słowami.
- Mówiłem ci już raz, że miłosierdzie to nie pobłażliwość. Na to otrzymaliśmy wolną
wolę, żeby móc wybierać.
- Znów czegoś nie rozumiem. Na samym początku oświadczyłeś, że nie ma
przypadków bo wszystko dzieje się za sprawą woli boga. Skoro tak, to albo nie chce on, by
ktoś przyjął jego naukę, albo musi liczyć się z wolą człowieka, która ją odrzuca – z
polemicznym zacięciem pomyślałem, że złapałem go na błędzie.
- Wola Boga ujawnia się w skutkach naszych poczynań, ale i w tym, co podsuwa nam
do wyboru. Lecz gdy kto podejmuje decyzje, by Go ignorować, przeciwstawiać się Mu,
chodzić własnymi drogami, zwykle wyrządza krzywdę i sobie i innym. I srogo za to płaci.
Ale póki naszego życia, nigdy nie rezygnuje i poddaje nas rozmaitym próbom.
- Ale może się nie udać.
- Rzecz nie w tym, czy coś się udaje, czy nie. Obdarzając nas wolną wolą Bóg
wiedział, że może ona skierować się przeciwko Niemu.
- Zatem i to nie dzieje się przypadkiem?
- Bóg to przewidział.
- Czyli, co?
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- Nieposłuszeństwo Jego woli i Jego nakazom. To się stało u samych naszych
początków. I za to przez wieki płaciło ludzkie plemię złem, jakie rozpleniło się po całym
świecie.
- Zatem kara? Z waszego punktu widzenia nawet dość okrutna.
- Ale zasłużona. Nie można bezkarnie buntować się przeciw swemu Stwórcy! –
zabrzmiało to mocno, jak oskarżenie. – Dopiero Jezus Chrystus nas uwolnił od tej, od której
to zło się zaczęło. Odkupił nasze winy własną śmiercią jako człowiek za nas wszystkich.
Mówiąc twoim językiem, Bóg, zsyłając go dał nam drugą szansę, bo jest jak Ojciec, który
prawdziwie kocha swoje dzieci. Wybacza grzesznikom, jeśli pojmą swoje przewiny i okażą
skruchę.
Teraz Jan począł mówić już nie jak dobrotliwy nauczyciel, lecz jak nawiedzony, nawet
nieco rozsierdzony prorok. Z żarem w głosie, ważąc każde słowo, nie popadał jednak w
modlitewną pompatyczność, lecz jasno i dobitnie wykładał swą naukę w sposób niezwykle
przekonujący. Nie wiem czemu, lecz poczułem, że ten starzec pod grotą jest kimś więcej niż
tylko samotnym wygnańcem na małej greckiej wysepce, lecz człowiekiem o dziwnej mocy,
której może i słusznie obawia się rzymski cesarz. Dziwne to było wrażenie, bo przecież nijak
nie przystawało ani do sytuacji i okoliczności, w jakich się znalazł, ani tym bardziej do potęgi
państwa, które go przecież więziło. Tymczasem nie przestawał i dalej ciągnął swoją
przemowę.
- Kto przyjmie Boga w osobie Jego Syna, otrzyma i Jego łaski – pokój, miłość,
jedność i życie wieczne. Odrzucając Go, pozbawi się tego wszystkiego, co chce dać. I biada
temu, kto przekona się jak bolesne okażą się tego konsekwencje – zakończył swą tyradę
niemal groźnie. Zapadła cisza, której obaj z Gajusem baliśmy się naruszyć.
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- Nauczycielu – pierwszy odezwał się młody uczeń wręcz zbolałym głosem – czemu
wciąż odmawiasz spisania tego, co od tak dawna głosisz? – spytał po raz nie wiem już który.
– Sam bóg przez ciebie przemawia, więc i ty przemów do ludzi w jego imieniu.
- Jeszcze nie czas, Gajusie, jeszcze nie czas – apostoł jakby ocknął się z uniesienia. –
Ale czuję, że niebawem tego ode mnie zażąda, a wtedy uczynię to bez wahania.
- Będę się modlił, by stało się to jak najprędzej – zapewnił młodzieniec – bo wszyscy
tego bardzo potrzebujemy.
- Strasznie to dla mnie zawiłe – i ja, gdy ochłonąłem, odezwałem się po dłuższej
chwili, kręcąc bezradnie głową porażony siłą jego mowy.– Chyba nie tylko dla mnie. To za
trudne na zwykłą głowę.
- Widzisz, żołnierzu – Jan zwrócił się do mnie niemal jak do małego dziecka – Bóg
włożył wieczność nie w ludzką głowę, lecz w mądrość ludzkiego serca. W Swym królestwie
nagrodzi ich radością, a oni w głębi duszy przeczuwają, że ono istnieje i go szukają.
- Ale jak? Dusza duszą, ale tego nie sposób ogarnąć rozumem. Owszem, cuda
zachwycają, ale ulotny podziw to chyba za mało. Co konkretnie ich przyciąga do waszej
nauki? Tylko same słowa, choćby i najpiękniejsze? – znów wróciłem do tego, co mnie
najbardziej zastanawiało w chrześcijanach. – Co przekonuje do brania na siebie takiego
ryzyka?
- Bo też nie w rozumie jest sprawa. O tym już mówiliśmy – znów okazywał
cierpliwość, choć Gajus całym sobą aż skręcał się z irytacji na moje pytania. – Sam widzisz,
że gdy zaczynasz nim obracać, do niczego dojść nie możesz. Same wątpliwości i pokrętna
logika.
- Przecież nie można skakać na głęboką wodę bez żadnego zastanowienia –
sprzeciwiłem się takiemu lekkiemu traktowaniu tego, co według mnie w nas najcenniejsze.
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- A nie pomyślałeś, że można po niej przejść suchą stopą? – zadał to zdumiewające
pytanie tonem wręcz żartobliwym.
- Chyba żartujesz? – zaśmiałem się tylko, nie sądząc, by mówił, to poważnie.
Jan wymienił ze swym uczniem spojrzenia, zagadkowo się uśmiechając.
- Gajusie, może opowiesz naszemu gościowi, co kiedyś przydarzyło się memu bratu
Piotrowi.
I tak usłyszałem kolejną opowieść, pełną cudów nie do pojęcia, które wydarzyły się
kiedyś na jeziorze w Galilei nocą w czas burzy. Gajus włożył w nią całą siłę swego
nabożnego zachwytu i żarliwości, przez co nabrała nieodpartej mocy przekonywania. Ja zaś,
gdy skończył, siedziałem bez słowa, z trudem godząc się z tym, że może to rzeczywiście
prawda.
- Tak było, żołnierzu – odezwał się Jan, jakby czytając w moich myślach. – Sam to
widziałem, bo tam byłem i razem z innymi strasznie bałem się ogromnych fal. Nasz Pan
udzielił nam wtedy wielkiej lekcji wiary i pokory. Nigdy tego nie zapomnę, bo to była chwila
niezwykłego zdumienia, gdy w pełni poznaliśmy, że jest Synem Bożym.
- Zatem znów zmysły przeciwko rozumowi – wymamrotałem bezwiednie, nie wiedząc
co powiedzieć. – Cud wbrew naturze.
- Nie o pokaz chodziło, jeśli to masz na myśli – Jan tylko machnął ręką. – Nasz Pan
wskazał nam, że kto w Niego wierzy, nie tylko może czynić rzeczy niezwykle, ale też nie
zatonie, nawet w największym zagrożeniu. Gdy Piotr zawahał się w swej wierze, ogarnął go
lęk i poszedłby na dno, gdyby nie pomocna ręka Boga.
- Gdzie jest ta ręka, gdy ludzie cierpią, gdzie nie spojrzeć? – spytałem gwałtownie z
przekorą i powątpiewaniem w głosie. – Gdy głodują, mordują się, wzajemnie oszukują,
wyrządzają sobie tyle zła? Chyba mi nie powiesz, że to też dzieje się z jego woli?
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- Bóg nie jest źródłem zła – zaprzeczył stanowczo. – Sam powiedziałeś, że to ludzie je
sobie czynią. A On dopuszcza to, bo dał nam wolną wolę – wrócił do punktu wyjścia. – Ale
wybór nieposłuszeństwa Jego nakazom jest nadużyciem ofiarowanej wolności, samowolą,
która rodzi zło, nieraz wręcz niewolę grzechu. Wszystko przez to, że człowiek jest
ograniczony, omylny, słaby i skory do wszelakiej pożądliwości – dodał nie tyle z niechęcią ile
ze smutkiem.
- Czy bóg, skoro jest wszechmocny, nie mógł stworzyć wolnej woli, która nie
dopuszczałaby zła? – rozczarowały mnie jego słowa, które wydały mi się zwykłym
wykrętem. – Może wtedy nie byłoby na świecie tyle cierpienia.
- Czy mógłby istnieć świat bez cierpienia? – zastanowił się przez chwilę. – Nie wiem
– odparł szczerze. – To wielka i niezgłębiona tajemnica i nie jest nam dane ją poznać. A tym
bardziej objaśniać planów bożej opatrzności
- Malo to zachęcające, a i nieprzekonujące. Chcecie więc, by ludzie wierzyli, że
cierpienie jest koniecznością, na którą nie ma żadnego lekarstwa?
- Cierpienie wpisane jest w nasz ziemski los, ale też i w nasze zbawienie w
wieczności. Bo Bóg może nawet z naszej grzeszności wyprowadzić dobro – zamilkł na
chwilę, dobierając słowa. – Byłem przy tym, jak mój Pan przez ludzkie zło cierpiał na
krzyżu, choć był bez żadnej winy, ale widziałem Go, gdy zmartwychwstał z woli swego Ojca,
któremu był posłuszny aż do końca. I w tym nadzieja dla każdego z nas.
- Ja zaś byłem tylko zwykłym żołnierzem i widziałem jak ginęły tysiące ludzi na
wojnie z woli cesarza i na rozkaz wodzów – odparłem z silnym rozgoryczeniem w głosie.
Wstałem z głazu, na którym siedziałem i począłem perorować niczym orator przed
trybunałem. – Widywałem gwałty, bratobójcze walki, kaleki, nędzę wygnańców i głodujące
dzieci. – Nie dałem sobie przerwać, choć najwyraźniej Gajus miał taki zamiar. –W bitwach w
polu nie walczyłem, ale uczciwie przyznaję, że z racji służby przyczyniłem się do śmierci
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wielu wrogów. Widziałem wiele zła, dziesiątki jego odmian i nie przypominam sobie, żeby
ktoś je znosił z jakąś nadzieją na cokolwiek. Ja również. Chyba że ten, kto przeżył i z cudzej
śmierci lub czyjegoś pognębienia liczył na swoje korzyści. Dlatego, wybacz, ale słucham
tego, co mówisz z wielkim powątpiewaniem w porządek świata, którego zasadą byłaby tylko
dobroć i miłość między ludźmi – skończyłem swoją orację przechodząc w niej od wzburzenia
do ironii.
- To nie Bóg wydaje wojenne rozkazy! – apostoł odparł ostro bez chwili wahania i po
raz pierwszy okazał jawne zniecierpliwienie. – Nie On zachęca do gwałtów i wszelkiej
nieprawości. Nie On roznieca w ludziach chciwość i wzajemną nienawiść! Jego nakazy są
przeciwieństwem tego, czego doświadczyłeś, na co się napatrzyłeś i do czego sam nawet
przykładałeś ręki.
- Ale do tego wszystko dopuścił. I wciąż dopuszcza – uniosłem ręce w geście
rezygnacji.
- A co ty możesz widzieć o Jego zamiarach? – Jan teraz uniósł się nie na żarty. –
Chociażby o tym, ilu złym uczynkom zapobiega, ile złych skutków łagodzi, komu i jak
wynagradza zło, jakiego ten doznał? Nawet już tu, na ziemi. Komu i dlaczego gotów jest
przebaczać w wieczności choćby i najcięższe grzechy? – grzmiał, niczym rozsierdzony
mentor. – Sądzisz wszystko swoją miarą, wedle swego rozumienia, w którym jest tylko
grecka logika i kupieckie interesy. A to za mało, mój żołnierzu, daleko za mało, by móc
jakkolwiek pojąć boże plany wobec nas, wszystkich razem i każdego z osobna – skończył
wręcz karcącym napomnieniem.
Milczałem, zaskoczony nie tyle tym, co powiedział, ile jak to powiedział. Przez te
kilka dni wspólnych rozmów ani razu nie podniósł głosu, cierpliwie wykładał mi swoją
naukę, ciekawie opowiadał o niezwykłych losach swego Jezusa. A tu naraz takie uniesienie,
wręcz sroga zawziętość. Gajus spoglądał na mnie niemal tryumfująco, ani chybi rad z tego, że
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jego nauczyciel dał taką reprymendę niedowiarkowi, ośmielającemu się przeciwstawiać jego
słowom.
Nie wiedziałem, jak mam się zachować. Oczywiście, w odruchu urażonej ambicji
mogłem szybko pożegnać się i na tym zakończyć znajomość z tym niezwykłym
chrześcijańskim apostołem. Nie przywykłem do tego, by mnie ktoś pouczał niczym
kapryśnego dzieciaka, ani tak zdecydowanie traktował jak ograniczonego prostaka. Nawet
Wespazjan i Tytus, wielcy wodzowie a potem cesarze, jeśli czasem ganili mnie za coś w
służbie, robili to dość powściągliwie, nigdy nie przekraczając miary poważania dla oddanego
ich sprawie żołnierza. Tymczasem Jan, w swym uniesieniu, nie oszczędził mi słów nie tyle
może niegrzecznych, ale dla mnie jednak niemiłych.
- Nie gniewaj się, Rzymianinie, żem tak mocno zwrócił ci uwagę na wagę spraw
bożych, które nie każdego przecież przekonują – ton Jana złagodniał, a on sam znów
uśmiechnął się z poprzednią życzliwością. – Ale trzeba do nich podchodzić z wielką pokorą,
co nie zawsze łatwo ludziom przychodzi.
- Umiesz, panie, zdecydowanie bronić swego – odparłem wymijająco, mitygując
swoją irytację.
- Zapewne nieopatrznie uraziłem twoją miłość własną, którą ty byś nazwał dumą –
doskonale wyczuł mój nastrój. – Nie było moją intencją sprawienie ci przykrości – dodał
ugodowo – tym bardziej, że okazujesz tak wielkie zainteresowanie Jezusem Chrystusem i
Jego nauką.
- Miejmy nadzieję, że szczere – Gajus nie mógł darować sobie małej uszczypliwości.
- Nasz Pan powiedział kiedyś że Bóg poddaje nas różnym próbom – rzekł Jan, ważąc
słowa – ale nigdy ponad miarę możliwości stawienia im czoła. Nawet w myślach, w
zamiarach czy w głoszeniu słowa bożego – słowa te skierował do wyraźnie wzburzonego tą
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rozmową swego ucznia, choć wyczułem, że w istocie dał do zrozumienia, że przeznacza je dla
głębszego zastanowienia zarówno jemu, jak i mnie.
- Jeśli to, co powiedziałeś, miało być próbą mojej cierpliwości, to spróbuję jej sprostać
– odparłem wręcz zaczepnie –Zwykle gdy już coś zaczynam, to nie zatrzymuję się w pół
drogi.
- Zaleta godna pochwały – kiwnął głową z aprobatą. – Zwłaszcza jeśli służy czemuś
dobremu. W moim przekonaniu twoja dociekliwość nie tyle dowodzi nadmiernie ambitnego
uporu, ile jest świadectwem poruszenia się w tobie czegoś więcej, niż tylko zwykła ciekawość
– dodał, jak zauważyłem kątem oka, ku nieskrywanemu zdumieniu swego ucznia.
- O, nie – żachnąłem się – nie myśl, że przerobisz mnie na chrześcijanina –
oświadczyłem stanowczo, wyczuwając ukryty sens w jego słowach. – Ale wiedz, że masz we
mnie człowieka wam tu życzliwego, wbrew temu co o was powiadają. A dociekliwość, to
jeszcze nie wada, ani niechęć – zwróciłem się do Gajusa, który po słowach swego nauczyciela
nie za bardzo wiedział, co mi odpowiedzieć.
- Nie jest moim zamiarem ani tym bardziej w mojej mocy przerabiać cię na
kogokolwiek czy na cokolwiek – rzekł Jan pojednawczo. – Tylko Bóg może udzielić łaski
wiary, ale Jego wyroki są dla nas niezbadane. Tak samo jak to, czemu ktoś nie chce jej
przyjąć – dodał, rozkładając ręce w geście bezsilności.
- Skoro ty, uczeń samego Jezusa tego nie wiesz, to kto miałby wiedzieć?
- Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć. My zawierzamy tajemnicy i cieszy
nas każde dobro, jakie z niej płynie. I im go będzie więcej, tym i świat będzie lepszy.
- Jesteś mądrym człowiekiem i dobrze wiesz, jaka jest ludzka natura. Odmienić
można jednostki, ale to za mało, by powszechnie spełniło się twoje pragnienie.
- Czas – rzekł zagadkowo i zawiesił głos – wszystko jest kwestią czasu. Wejrzyj w
siebie – rzucił ni stąd ni z owąd, jakby od niechcenia.
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- Niezbyt rozumiem, o co ci chodzi.
- Jesteś dobrym człowiekiem, żołnierzu, choć sam byś chyba o sobie tak nie
powiedział – w tym zaskakującym stwierdzeniu nie wyczułem jednak taniego pochlebstwa.
Na chwilę zamilkł, a potem odezwał się jak pedagog, wykładający uczniowi ważną zasadę. –
Tak już bywa, że to, co tkwi w utajeniu nawet przed nami samymi, potrzebuje czasu, by
wyjawić się w całej okazałości, wręcz ku własnemu zdziwieniu. Nie sądzisz, że to warte
zastanowienia? – spojrzał mi w oczy, jakby sprawdzając, czy dotarł do mnie sens jego słów.
Te zaś uderzyły mnie swoją trafnością, gdyż z miejsca przypomniałem sobie Wentę i
to, czym zakończyła się nasza z nią znajomość. Nie wytrzymałem i aż się zaśmiałem. Ale w
jego wzroku nie było zdziwienia ani urazy.
- Zdaje się, że wiesz, co mam na myśli? – zapytał przekornie, jakby rzeczywiście
domyślając się, że poruszył jakieś wspomnienia, które potwierdzały to, co przed chwilą
wyraził w pytaniu. Jego przenikliwość doprawdy była zdumiewająca.
- W istocie, masz rację, ale to stare dzieje. I nigdy nie zastanawiałem się nad nimi tak,
jak to proponujesz. Zresztą, to osobista sprawa i nie ma nic wspólnego z tym, o czym tu
mówimy.
- Czyżby? – ożywił się. – Wszystko w naszym życiu ma związek z bożą w nim
obecnością. Kto widzi tylko siebie, nie dostrzega jej, bo nie czuje takiej potrzeby. Ani chęci,
by czegoś się o niej dowiedzieć. A to błąd.
- Może i jest, jak mówisz, ale myślę, że gdy coś ważnego dzieje się miedzy zupełnie
obcymi sobie ludźmi, to jednak od nich samych zależy jak sprawy się potoczą.
- Oczywiście, Bóg nie mówi za nich, ale Jego duch przenika ich serca, gdy ze sobą
przestają – Jan zgrabnie połączył obydwie nasze racje tak, iż wzajemnie się nie wykluczały. –
O tym także pomyśl czasami na osobności, gdy wspominasz dawne doświadczenia – w jego
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wzroku dostrzegłem lekkie rozbawienie, jakby dobrze wiedział, do czego odnoszą się moje
słowa.
Lecz, co ciekawe, ta jego zdolność czytania w ludzkim umyśle nie onieśmielała mnie,
ani irytowała. Co więcej, nie czułem w niej ani wścibstwa, ani chęci do jakiegokolwiek
wykorzystywania jej przeciwko swemu rozmówcy. Po prostu, mówił szczerze, bez żadnej
specjalnej intencji, czy cienia popisu swą przenikliwością. Rzeczywiście był kimś
niezwykłym, nie tylko jako nauczyciel swej wiary, ale jako człowiek zacny, mądry i budzący
zaufanie. To bez wątpienia musiało pociągać słuchaczy, gdy do nich przemawiał, i przydawać
jego słowom wiarygodności nawet wówczas, gdy opowiadał o rzeczach tak niezwykłych jak
życie owego Jezusa i czynione przez niego niepojęte cuda. Był przekonywujący nie przez
efektowną retorykę, lecz jako mówiący zwyczajnie i zrozumiale świadek tamtych wydarzeń.
- Przyznam, że tu, na wyspie, kiedy mam dużo walnego czasu i spokoju, wracam
pamięcią do dawnych przygód, z których wyniosłem nie tylko wiele korzyści, ale i nauki o
świecie i ludziach.
- A o sobie samym też? – natychmiast spytał zaczepnie, ale bez złośliwości.
- Nie nawykłem do takich rozmyślań – odparłem zgodnie z prawdą – bo nigdy nie
uważałem tego ani za celowe, ani konieczne. Radziłem sobie w życiu raz lepiej, raz gorzej i
wystarcza mi, że udawało mi się sprostać temu, co mnie spotykało. Nie muszę się niczego
wstydzić, ani przed sobą, ani przed nikim.
- Służba cesarska lekka chyba nie była, żołnierzu? – zabrzmiało to nie tylko jak
pytanie, ale i stwierdzenie oczywistości, z której mogłoby wynikać coś zupełnie przeciwnego,
niż przed chwilą powiedziałem.
- Cesarzom służyłem tylko kilka lat, potem zajmowałem się już wyłącznie sprawami
rodzinnymi. Nie było łatwo, ale za to bardzo ciekawie. Zwłaszcza w dalekich podróżach. –
Zawahałem się przez moment. – A już jedna z nich okazała się wręcz niesamowita, bo
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wysłano mnie z misją aż na daleką północ do mało znanych krain barbarzyńskich ludów, o
których mało kto ma jakiekolwiek pojęcie.
- Czy rzeczywiście są tak dzikie, jak mówią? – Gajus po raz pierwszy odstąpił od
swego modlitewnie pouczającego tonu i okazał zainteresowanie jak zwykły człowiek ciekaw
świata.
- Długo by opowiadać. Nie chcę was zanudzać rzeczami, które nic nijak nie mają się
do naszych rozmów.
- Ależ mylisz się, żołnierzu – Jan zaprzeczył z niezwykłym jak na niego ożywieniem.
– Warto widzieć, jak wielki jest świat, do którego trzeba będzie iść z prawdą bożą. I jaki on
jest. – Po chwili przyjrzał mi się z uwagą. – A poza tym taka opowieść wiele by nam
powiedziała i o tobie – dodał znacząco, najwyraźniej mając na myśli moje uporczywe
sprzeciwianie się racjom, jakie mi wykładał o ludzkiej naturze. – Chyba, że tego byś sobie nie
życzył.
- Skoro macie taką chęć – rzekłem z lekkim powątpiewaniem – to chętnie opowiem,
co widziałem.
- I co sam przeżyłeś? – Jan wciąż wracał do swego. – Bo to bardzo ważne.
- Czemu nie? – zaśmiałem się – jeśli to ma dla ciebie jakieś znaczenie. Ale to trochę
potrwa.
- Wszystko ma swoje znaczenie – odparł stanowczo. – Dzisiaj czasu jest już mało, bo
pora na modlitwę i nasze pilne zajęcia, ale przyjdź jutro. Oczywiście, jeśli nie masz innych
planów – dodał z żartobliwą przekorą, wiedząc przecież, że nie mam na wyspie nic do roboty.
Wstałem po czym pożegnaliśmy się w dobrych nastrojach, pozdrawiając wzajemnie
każdy po swojemu – ja zwyczajową grzecznością, on zaś z łagodnym namaszczeniem
polecając mnie swemu bogu. Nawet zawzięty zwykle Gajus lekko się uśmiechnął, co jak na
niego było oznaką niebywałej życzliwości.
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Dalej dzień potoczył się zwykłym tu już dla mnie zwyczajem. Po powrocie do
gospody zasiadłem na podeście, a Mastyn, po uporczywym ale oczywiście bezskutecznym
wypytywaniu o moją wizytę na górze, zaoferował się wielkopańsko z obiadem najlepszego
rodzaju, godnym, według niego, nawet cesarskiego stołu. Zaraz też pojawiła się przecudna
dziewoja z winem, obdarzając mnie przy okazji uśmiechem wręcz tak zniewalającym, że aż
się lekko speszyłem. Gdy odchodziła, odruchowo spojrzałem za nią i naraz przyszła mi do
głowy myśl zgoła porażająca swą dziwacznością. Czy to aby nie ona była ową tajemniczą
postacią, skradająca się po nocy ku górskiej ścieżce?
Właściwie czemu nie? Może ta biedna dziewczyna, niezbyt szczęśliwie naznaczona
przez los, przystała do chrześcijan? Nie mając raczej żadnych szans w życiu jako kobieta,
dała się zwieść nadziei na to, że ich bóg wynagrodzi jej to jakoś po śmierci w obiecywanej
wieczności? Byłoby to całkiem logiczne podejrzenie, choć zdało mi się niepodobieństwem,
by ktoś taki jak ona mógł cokolwiek pojmować z tego, co opowiadał Jan. Z drugiej jednak
strony on sam utrzymywał, że wiara nie pochodzi od rozumu i nie na rozum należy ją brać,
więc może poddała się jej z jakiejś tęsknoty, która wszak jest silnym uczuciem, połączonym z
równie silną imaginacją? W pewnym momencie Jan stwierdził nawet, że to właśnie ludzie
ubodzy i prości mogą liczyć u jego boga na szczególne względy. Cóż, kto wie jak tam u nich
jest naprawdę?
Gdy dziewczę wróciło i poczęło rozstawiać na stole jedzenie, pomyślałem, patrząc na
nią, że ta boża miłość musi być doprawdy bezgraniczna, skoro nie baczy na estetykę i
przymyka oko na takie wybryki natury i osobliwości urody. Tak czy owak, postanowiłem
sobie, że jeśli już zajmę się wyjaśnianiem tej zagadki, to zbadam i ten trop. Z tą myślą
zabrałem się z zapałem do tego, co mi podsunięto pod nos, a co nie tylko wyglądało bardzo
ciekawie, ale i okazało się wielce smakowite.
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Gdy już uporałem się z posiłkiem, zapadłem w miłą błogość, leniwie rozglądając się
po okolicy. Popołudniowa krzątanina miejscowych rybaków i ich rodzin w osadzie miała w
sobie coś uspokajającego przez swą zwyczajność, która choć uboga i wyczerpująca, to przeleż
zapewniała im całkiem znośne życie. Byli biedni, ale wolni, mieli swoje troski, ale omijały
ich sprawy wielkiego świata, dla którego, co prawda, byli kimś bez znaczenia, lecz który do
niczego w zasadzie im się tu nie wtrącał. Mieli niewiele, ledwo co na własny użytek i mały
zarobek, lecz nikt ich nie nachodził i nie okradał – bo niby z czego? Nie było tu chciwych
urzędników, swawolnych żołnierzy i strażników, miejskiej łobuzerii, pokus i występku, ani
politykujących nierobów. Tutejsi kapłani też chyba zanadto im się nie naprzykrzali,
poprzestając na tym, co wynikało z obyczaju i pozwalało depozytariuszom tradycji wieść po
cichutku swoje próżniacze życie. Interesy i handel ze światem trzymał w garści Mastyn, za
zgodą wszystkich niekwestionowany jakby naczelnik tej ludzkiej gromady, a całości
dopełniał zabawny Manes, rozumny medyk i nauczyciel, mądry filozof tyle że w błazeńskim
przebraniu.
Nawykły do obracania się w gorączkowej bieganinie wielkich miast, wokół ludzi
interesów, w szumie ludzkiego targowiska próżności, czułem się tu trochę nieswojo, ale nad
podziw spokojnie i bezpiecznie. Ze swoją naturą człowieka, lubiącego być w ciągłym ruchu i
działaniu, nadto przywykłego do dostatku, nie mógłbym tu żyć, bo szybko bym się znudził i
zapewne popadł w jakieś odrętwienie. Ale teraz, jako przejezdny przybysz, poddawałem się
nastrojowi wypoczynku, sprzyjającemu swobodnym rozmyślaniom, na które rzadko kiedy
miewałem czas, specjalną ochotę czy wręcz potrzebę.
Niemniej złapałem się na tym, że rozmowy z żydowskim nauczycielem, którego
postanowiłem odwiedzić przez znienacka rozbudzoną ciekawość, co i raz skłaniały mnie do
snucia wspomnień z dawnego życia. Chrześcijański apostoł tak jakoś naprowadzał mnie na
nie, że mimo woli odnajdowałem w nim rzeczy, na jakie wcześniej nie zwracałem uwagi. A
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przecież dotąd wszystko zdawało mi się jasne i dobrze poukładane, tym bardziej że mimo
rozmaitych zawirowań losu nie miałem na co narzekać. Ale Jan ze swoją przenikliwością
nieco wybił mnie z tej równowagi ducha i zdumiał swymi uwagami, pokazując przy tym, że
w drodze życia wszystko ma swoje znaczeniem, którego w swoim czasie nie dostrzegamy.
Począłem zastanawiać się, do jakich zdarzeń mógłbym przypisać tę zasadę, mimo
wątpliwości co do sensu takiego patrzenia na własne życie. Choć czas wojny w Judei od
dawna już uważałem za sprawę zamkniętą, to przecież przypadek Gajusa pokazał, że odżył i
powrócił w nader osobliwym zwieńczeniu. Nieznaczące wówczas dla mnie spotkanie
patrolowe, jedno z wielu, których w ogóle już nie pamiętałem, po latach znalazło swoje
zdumiewające zakończenie tu, na tej wysepce, w okolicznościach zgoła niezamierzonych i
żadną miarą ani planowanych, ani czymkolwiek przewidzianych.
Żeby tego było mało, pod koniec dzisiejszego spotkania Jan na swój przedziwny
sposób wywołał z pamięci inny jeszcze czas i wyprawę z misją zwiadowczą i handlową,
zleconą przez cesarza. Na tle przygód żołnierskich, jakie wtedy przeżywałem przy
wypełnianiu zadanych mi obowiązków, rozwijała się nasza znajomość z Wentą ze
zdumiewającym jej przebiegiem i finałem. To, co w ramach służby po wielu trudach
przyniosło mi niemałe uznanie, a wielu ogromny zysk, w pewnym sensie okazało się tylko
dodatkiem, prawda że dość ważnym, do tych zmian w mym życiu, o jakich wcześniej ani bym
pomyślał.
xxxxx
Ze wspomnieniami zwykle bywa dwojako. Z jednej strony dobrze pamięta się
pojedyncze zdarzenia w obrazach, z najmniejszymi nawet ich szczegółami, lub konkretnych
ludzi w sytuacjach niezwykłych, kiedy to wychodzą na jaw ich zalety lub przywary, Z drugiej
zaś – ogólne wrażenia, do których dopasowuje się rozmaite okoliczności i postaci, właściwe
dla ich treści. Jako doświadczony zwiadowca miałem dobrze wyćwiczoną pamięć, mogłem
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więc swobodnie przechodzić w niej od jednej metody do drugiej, w zależności od tego, co w
danym monecie uważałem za ważne.
Teraz, zachęcony przez Jana, przebiegałem w myślach przeszłość wedle tej drugiej,
gdyż skupiłem się na tym, co dotyczyło bardziej mnie samego, niż na tym, na co napatrzyłem
się w czasie wędrówki po północnych krainach, bacznie obserwując wszystko, co mogło być
przydatne ze względu na cesarskie potrzeby wojskowego rozeznania osobliwości tamtego
świata. Jak to w długiej drodze, zaznaliśmy wielu przygód, niekiedy nawet dość trudnych i
groźnych, lecz wszystkie one miały zawsze swój początek i koniec, przechodząc do historii
bez poważniejszych skutków dla losów wyprawy. Niemniej każda z nich ujawniała cechy
poszczególnych jej uczestników, co przekładało się na panujące miedzy nami stosunki, nie ze
wszystkim najlepsze, nad czym trzeba było jakoś panować, by całość przebiegała w miarę
spokojnie i bez zadrażnień.
Nasi kupcy z konieczności zachowywali się ze sobą niby w zgodzie, lecz każdy
patrzył najpierw swego w nadziei na własny zysk. Dwaj z nich byli ludźmi domu handlowego
mojej rodziny i z oczywistych powodów z nimi układało mi się najlepiej. Natomiast dwaj
pozostali trzymali się jakby na uboczu, a gdy tylko przybywaliśmy do jakiejś większej osady
czy miasteczka, zaraz próbowali cichaczem szukać własnych kontaktów z miejscowymi i
wyłamywali się z grupowej solidarności, byle tylko coś utargować dla siebie kosztem
pozostałych.
Okazyjne nabywanie towarów na wymianę bywa korzystne wtedy, gdy wędrując na
duże odległości nie chce się przez cały czas obciążać zbyt wielkimi ładunkami. To stary
zwyczaj handlowy, który jednak najlepiej sprawdza się na szlakach dobrze znanych. Tu nie
zawsze się dawał spodziewane efekty z braku wiedzy o tym, co, gdzie i komu po drodze może
być do czegoś potrzebne. Mimo ostrzeżeń i wbrew zdrowemu kupieckiemu rozsądkowi
zdarzyło im się raz czy dwa podjąć takie próby, lecz później srodze się zawiedli w swych
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rachubach i choć w sumie strat nie ponieśli, to jednak zysku mieli tyle co nic. Ponieważ
dawno już tu zapomniano o niegdysiejszych, korzystnych dla nas umowach jeszcze z czasów
Marboda, także z samymi Kwadami pod rządami Wanniusza, więc bezkarnych oszustw w
tym wszystkim było co niemiara.
Nie wtrącałem się do tych spraw, bo nie moją to też było rolą, choć tym dwóm z
ojcowskiej poręki delikatnie doradzałem na boku dużą ostrożność w tych kombinacjach.
Mogłem sobie na to pozwolić, bo to byli nasi ludzie, a ja sam przecież ze zrozumiałych
względów chciałem ustrzec rodzinne interesy przed niepotrzebnie ryzykownymi, małymi
interesikami, przypominając im wciąż, po co wyprawiamy się aż na koniec świata. Tak czy
owak, było z tym trochę kwasów, niemniej szczęśliwie udawało się jakoś unikać większych
scysji, bo gdy trzeba było wkraczałem w sprzeczki jako dowódca wyprawy, nakazując spokój
i pilnowanie porządku w grupie, nie tylko w samej drodze, ale i na postojach.
Swoim ludziom i strażnikom, przybyłym z kupcami, nakazałem surowo, by
zachowywali się ostrożnie i powściągliwie, zwłaszcza podczas pobytów w osadach, i nie
szukali wrażeń z kobietami, nie upijali się, nie popisywali i nie okazywali wyniosłości jako
rzymscy żołnierze. Oznajmiłem, że nie życzę sobie mieć kłopotów przez głupotę i
niepotrzebne swawole, a kto zawini czymś takim, albo da głowę od miejscowych, jeśli będą w
swoim prawie, albo sam ich przegnam za nieposłuszeństwo moim rozkazom. Swojej drużyny
byłem pewny, pozostali zbrojni trochę szemrali, lecz nie mieli nic do gadania, bo szybko
przekonali się, że w trosce o spokój i pomyślność wyprawy potrafię być wymagający,
stanowczy i nieustępliwy. Wszyscy bez wyjątku mogli liczyć na dobrą zapłatę po udanym
powrocie, więc choć tu i ówdzie pozwalali sobie na nieco rozrywki to w sumie zachowywali
w tym umiar, dzięki czemu obyło się bez żadnych większych zatargów, zarówno miedzy
swoimi, jak i z obcymi.
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Osobnie rzecz miała się z Wentą. Dziewczyna jechała z nami z wyboru i mego
przyzwolenia, nie miała nic do handlowania, na żadne zyski liczyć nie mogła, niemniej z
wszystkimi żyła zgodnie i była bardzo pomocna w oporządzaniu codziennych spraw. O ile z
kupcami musiałem nieraz ważyć słowa, a w rozmowach na szlaku z najrozmaitszymi ludźmi,
mniej lub bardziej tam znaczącymi, zyskiwać ich przychylność i uważać, by nie spowodować
jakichś zadrażnień, o tyle przy niej, podobnie jak przy Galenie, mogłem sobie pozwolić na
swobodę i odprężenie w czujności. Zrodziło to miedzy nami swego rodzaju porozumienie,
potem głębszą sympatię, a wreszcie nawet pewną bliskość.
Ze swoim zmysłem obserwacji umiała dostrzegać rozmaite drobiazgi, które mnie
umykały, a które tylko kobieta potrafi docenić jako ważne dla oceny ludzi. Dotyczyło
zarówno tych z naszej grupy, jak i tych, z którymi miewaliśmy do czynienia po drodze.
Dzięki temu miała niezłe wyczucie sytuacji, nieraz trudnych, w jakich trzeba było się
odnajdować bez szkody a dla pożytku wyprawy. Trudno się więc dziwić, że dość naturalnie i
szybko stała się jakby moją powiernicą w sprawach codziennych, zwłaszcza w tym, co
dotyczyło odnajdowania się w rozmowach ze swoimi i z obcymi. Nie wymądrzała się, mówiła
krótko, treściwie i bez gadulstwa, niczym dobry doradca bez pretensji do swojej ważności.
Zachowywaliśmy wzajemną rezerwę, bez poufałości, aczkolwiek było w naszych rozmowach
sporo żartów i pogodnej życzliwości, co łagodziło we mnie uczucie ciągłego zmęczenia,
zwłaszcza w trakcie jazdy, kiedy trzeba było wciąż mieć oczy szeroko otwarte na otaczający
nas świat bliższy i dalszy.
Na postojach swoim zwyczajem szybko nawiązywała kontakty z kobietami, które
dziwiły się jej niepojętej dla nich pozycji w naszej gromadzie i na babski sposób chciały się
wywiedzieć, co się za tym kryje i jak by to wykorzystać dla siebie. Zjednywała je albo
drobnymi upominkami, albo opowiastkami o wielkim świecie, w sumie błahymi, lecz dla nich
wielce ciekawymi, a przy okazji wyciągała z nich rozmaite szczegóły o lokalnych obyczajach
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i co znaczniejszych figurach we władzy i handlu. Tak potrafiła mieszać im w głowach, że jej
szczwane zabiegi łagodziły nieufność ich mężów i nawet udatnie budziły do nas ich sympatię,
czego dowieść wprost raczej się nie dawało, ale którą wyczuwało się w męskich rozmowach.
Ponadto Wenta za każdym postojem starała się choć trochę poznawać miejscową
mowę, a w drodze podpytywała przewodników o różne słówka i wyrażenia języka kolejnego
plemienia czy ludu, do którego siedzib się zbliżaliśmy. Dzięki temu udawało jej się z
niewinną miną zaskakiwać kolejnych naszych rozmówców, chytrze sprawiając wrażenie
dobrym rozumieniem tego, co mówią, z dużą dla nas korzyścią. Oczywiście, dobrze też przy
tym umiała podsłuchiwać co o nas na opowiadają obcy między sobą, a ta niby drobna wiedza
miała też swoją przydatność.
Jednym słowem, już do samego początku stała się moją zdatną pomocnicą i ani się
obejrzałem, a przywykłem do jej obecności jak do czegoś nader korzystnego, a przy tym
miłego. Nieraz śmiałem się mówiąc, że obydwoje z Galenem tworzyli jakby mały sztab
doradczy przy dowódcy wyprawy, sprawny i godny zaufania. Różnice naturalnej i formalnej
pozycji każdego z nas nie miały tak wielkiego znaczenia, gdyż w trudnej podróży nie patrzy
się na zwyczajowe podziały, ważne dla świata, lecz na wzajemną pomoc i lojalność w
wypełnianiu zadania. Z Galenem znaliśmy się od lat i był mi bardziej przyjacielem niż
szeregowym podwładnym, Wentę zaś w miarę upływu czasu począłem traktować jak kogoś
nie tylko przydatnego, ale i bliskiego.
Czy już wtedy myślałem o niej jak o kobiecie? Prawdę mówiąc, zrazu w ogóle coś
takiego nie przychodziło mi do głowy, tym bardziej, że przecież zawierzyła mi swój los i
niegodziwością byłoby wykorzystywać to w sposób prostacki i niehonorowy. W drodze
jednak, nie raz i nie dwa, gdy obserwowałem z ukosa jak się krząta wokół naszego dobytku i
przy ludziach, począłem spostrzegać zalety jej urody, co prawda nieco dzikiej i dla mnie
egzotycznej, lecz niewątpliwie niepospolitej i interesującej.
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Mimo barbarzyńskiego pochodzenia i wychowania nie była nieokrzesana ani
hałaśliwa, czy łasa na zbytkowności lub męskie pochlebstwa. W trudach wędrówki szybko
ujawnia się natura człowieka, bo niczego nie da się ukryć ani oszukać, a dziewczyna
wykazywała się niezwykłą jak na kobietę dzielnością i wytrwałością. Znosiła wszystko bez
szemrania, nosiła się nawet z pewną godnością, jeśli tak w ogóle można powiedzieć o
kobiecie niskiego stanu, i u wszystkich miała poważanie.
Wobec mnie zachowywała miarę w obyciu i mowie, tylko czasami pozwalając sobie
na lekki uśmiech, świadczący o wielkim zadowoleniu z udziału w naszej przygodzie.
Niemniej z dnia na dzień porozumienie między nami rosło i ani się obejrzałem, jak przyszło
mi przyznać się przed sobą, że nie jest mi obojętna nie tylko jako towarzysz podróży. I
zacząłem mieć z tym pewien kłopot, co doskonale wyczuł Galen, kwitując nieraz nasze
rozmowy o niej dobrotliwym półuśmieszkiem.
Zanim jednak doszedłem do takiego stanu uczuć i umysłu, skupiony byłem głównie na
sprawach naszej karawany – a te miały się całkiem dobrze. Po dość łatwej i szybkiej
przeprawie przez góry zajechaliśmy do dużego skupiska osad, które pospołu były w istocie
jakby forpocztą Kwadów na tym początku północnego szlaku. Żyło ich tam sporo,
powiązanych rodzinnie i w interesach z pobratymcami w nadgranicznym oppidium, z którego
wyjechaliśmy, lecz dzielili już miejsce z innymi ludami, głównie Germanami, będących tam
w większości.
Co ciekawe, natknęliśmy się na kilku ludzi rodem z Italii, których przodkowie osiedlili
się tam jeszcze za czasów Tyberiusza i Klaudiusza. Wywodzili się z dawnych dostawców
wojskowych, przy okazji handlujących łupami wojennymi, jakich wtedy nie brakowało. Nie
było więc kłopotu z dogadywaniem się co do praktycznych potrzeb wyprawy, niemniej
nakazałem i sobie i pozostałym ostrożność w zadawaniu się z miejscowymi. Co prawda,
rzymscy kupcy nie byli tu niczym szczególnym, podobnie jak osadzeni od dawna rozmaici
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rzemieślnicy, lecz już obecność rzymskich zbrojnych nie była im zbyt miła. Wjechaliśmy
bowiem na ziemie, gdzie pamiętano o ciągłych wojnach z nami, zwłaszcza o niedawnym
pogromie Batawów i o tym, że pokój wciąż jest jednak niepewny.
Byłem wtedy młody, niewiele świata widziałem, jedynie Judeę, a to i w czasie wojny,
krótko też towarzyszyłem Wespazjanowi w Aleksandrii. O północnych krainach i ich
sprawach wiedziałem tyle co nic, bo do nauk szkolnych się nie przykładałem, nasłuchałem się
jedynie różnych opowieści, zaprawionych niechęcią i wzgardą dla tych, których miano za
barbarzyńców. Co prawda, doceniano ich bitność w walce, ale uważano za nieokrzesanych
prostaków i okrutników. Dopiero z czasem miałem się przekonać, że sprawy nie są tak
oczywiste i jednoznaczne.
Bez większych przygód jechaliśmy dalej na północ, drogami niezbyt wygodnymi, ale
w sumie tworzącymi przetarty już szlak, jeden z kilku, jakich używano tu do handlu
pomiędzy rozmaitymi plemionami. Po kilku naradach w nadgranicznym grodzie
postanowiliśmy skierować się w stronę sporego ponoć miasta, w którym miały zbiegać się
interesy wielu kupców z ziem mu bliższych i dalszych. Powiedziano nam też, że tam
przyjdzie wybrać albo pewny i sprawdzony trakt przez ziemie Germanów, albo puścić się na
duży hazard i jechać trochę bardziej na wschód, przez leśną krainę ludu zwanego Lugiami, ku
wielkiej rzece, płynącej do dalekiego morza.
Na razie nie mieliśmy wyboru, więc ruszyliśmy zgodnie ze wskazaniem, jakiego nam
udzielono, bacznie uważając, by w mijanych osadach czujnie unikać jakichkolwiek z
kimkolwiek zatargów. W drodze rozważaliśmy z Galenem naszą sytuację, gdyż już niebawem
trzeba było postanowić, co robić dalej po dotarciu do owego miasta do którego zmierzaliśmy.
Rzecz była trudna, bo każda z możliwości miała swoje wady i zalety.
Uczęszczany szlak byłby korzystniejszy dla wygody jazdy, bo i drogi lepsze, a i lepsze
warunki na postojach. Ale jakoś nie uśmiechało mi się mieć do czynienia z żywiołem
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germańskim, w którym łatwo byłoby o jakieś awantury. Z kolei zapuszczanie się w wielkie
lasy groziłoby zagubieniem się w całkowicie nieznanym nam terenie, zapewne kiepsko
przejezdnym i zamieszkałym przez plemiona, o których mieliśmy ledwie mgliste pojęcie. Z
jednej więc strony zagrożenie wrogością, z drugiej zaś wertepy, zagadkowość otoczenia,
zapewne najeżonego niespodziankami, a może i nieprzewidywalnymi pułapkami tak ze strony
natury, jak i mieszkających tam ludzi. Co więc mogło być większym ryzykiem dla
powodzenia podróży?
Zdarzyło się raz, że podczas jednej z naszych cichych narad z Galenem obecna była
Wenta, która usłyszawszy o Lugiach nieco się zmieszała i wbrew swemu zwyczajowi
niewtrącania się do rozmów o sprawach wyprawy okazała niechęć do pomysłu zapuszczania
się na ich ziemię. Poproszona o wyjaśnienie, z pewnym ociąganiem wyjaśniła, że słyszała, iż
ów lud nie tak dawno temu wielkie poczynił spustoszenia wśród Kwadów, gdy w nie tak
dawnej wojnie złupił ich doszczętnie, wyrżnął masę ludzi, a wielu pojmał w niewolę.
Dziewczyna nie wyznawała się w historii, mówiła nieskładnie, lecz wyczuwało się w niej
złość, pomieszaną z lękiem.
Rzeczywiście, była za Klaudiusza wojna z królem Wanniuszem, w której pewne
plemię wsparło rzymskie legie, siejąc postrach wśród jego wrogów. Nie interesowała ich
jednak polityka, nie zależało im na zagarnianiu ziem, lecz na braniu łupów. Byli ponoć bardzo
silni, liczni, nad wyraz okrutni i szli jak burza. Cesarz przestraszył się, że pójdą dalej pod sam
Ister i zagrożą naszym limesom, i w końcu z niejakim trudem ich odprawił. Otóż to właśnie
byli owi Lugiowie, między których przyszło by nam jechać. Wenta dawała do zrozumienia,
że może tam grozić wielkie niebezpieczeństwo, tyle że jej opowieść podszyta była legendą i
strachem, a nie kalkulacją czy nawet konkretami.
W pierwszej chwili uznałem to za cenną przestrogę, niemniej przemyślawszy potem
rzecz całą stwierdziłem, że okoliczność ta może okazać się dla nas pomyślna. Germanie,
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nieważne z jakiego szczepu, to nasi zagorzali wrogowie niejako z zasady, natomiast owi
Lugiowie byli kiedyś naszymi sprzymierzeńcami i można by było domniemywać, że nie będą
żywili wobec nas złych zamiarów. Jeśli tylko nie wpadnie im do głowy, by nas z miejsca
obrabować, nie powinno być kłopotu. Zapewne przyjdzie okupić się znacznymi darami, lecz
da się chyba cało unieść dobytek, a zagrożenia życia od dawnych sojuszników raczej nie
będzie.
Był też i jeszcze jeden ważny powód, dla którego skłaniałem się ku temu, by wybrać
drogę ku wschodowi. Wespazjan Tytus oczekiwali od mnie rozeznania się w tym kawałku
świata, który nawet dla naszych uczonych – nie mówiąc o wojskowych – był wielką zagadką.
Swego czasu Lugiowie przyszli na wojnę i potem wrócili do domu, ale w tym czasie nie było
okazji ani sposobności, by czegoś bliższego się od nich wywiedzieć o ich kraju, władzy czy
obyczajach. A jak się wówczas okazało ich liczne plemiona to była niebagatelna siła, z którą
należało się liczyć, o czym przekonał się już cesarz Klaudiusz. W grach politycznych i
wojennych, jakie Rzym prowadził, wiedza na ich temat mogłaby być bardzo przydatna, stąd
zadanie, jakie mi zlecono jako zwiadowcy.
Liczni kupcy z Noricum, głównie z Savarii i Akwilei, od dawna handlowali w tych
krainach swymi towarami wzdłuż przetartych szlaków germańskich dzięki znajomościom,
jakie mieli wśród ludów tamtejszego pogranicza. Jednych i drugich Rzym jako taki mało co
interesował, oferowali tam nawet dostawy żelaza i broni, czego zakazywały cesarskie prawa.
Ale kto na tak wielkich odległościach upilnuje ludzi szukających zarobku, nieraz znacznego,
choćby i wbrew nakazom czy zakazom? Na komorach celnych kwitło przysłowiowe wręcz
przekupstwo, o czym sporo wiedziałem z opowieści ojca o prowadzeniu rodzinnych
interesów. W nadgranicznych legiach za odpowiednią opłatą przymykano oko na wszelkie
szachrajstwa, a i sami żołnierze, włącznie z oficerami, nie stronili od pokątnego handlu z
każdym, kto się nawinął z korzystną propozycją. Czas spędzony w Carnuntum i okolicznych
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garnizonach otworzył mi oczy na to, jak powszechny to obyczaj, uważany własciwie za
normalność.
Galen trochę kręcił głową, uważał, że z leśnymi dzikusami nigdy nic nie wiadomo,
rozumiał natomiast moje powody, także i to, że znaczne skrócenie sobie jazdy, mimo
trudnych zapewne warunków, ma swoje zalety. Z Wentą do sprawy już nie wracałem, a i ona
więcej już o nic nie pytała. Miała swoje uprzedzenia, ale gdy już podjąłem decyzję, przyjęła
ją ze spokojnym zrozumieniem.
W mieście, w którym zatrzymaliśmy się na krótki postój, kiwano głowami na moje
postanowienie, niektórzy odradzali, inni z kolei twierdzili, że rzecz może się udać. Szalę
przeważyło spotkanie z człowiekiem, który z mieszkającymi w sąsiedztwie Lugiami miał
jakieś swoje handlowe konszachty i nawet znał trochę ich język i zwyczaje. Powiedział mi
dwie ważne rzeczy. Pierwsza to ta, że są w sumie życzliwi, ale bardzo dumni i nie lubią
cudzej wyniosłości. Radził uważać, by ich w tym nie urazić, bo wtedy robią się bardzo – jak
dodał z niemiłym grymasem – nieprzyjemni. Druga, znacznie ciekawsza, dotyczyła
wielkiego znaczenia, jakie mają u nich kobiety-kapłanki, coś jakby nasze wieszczki,
przepowiadające im co nakazują ich bóstwa i leśne duchy, te dobre i te złe.
- Jeśli dobrze się z nimi ułożycie, zapewnicie sobie spokój – radził. – Jak ich do was
nastawią, tak będziecie mieli. Jeśli przyjaźnie, to nikt was nie tknie i krzywdy wam nie zrobi.
Ale na to trzeba dużego wyczucia i zręczności.
- I odpowiednich darów – mruknął nie bez złośliwości Galen.
- Są ważne więc i wymagające – odparł nasz rozmówca, kiwając znacząco głową.
Spojrzałem mimo woli na Wentę, a pomny tego, jak dobrze radziła sobie dotąd z
kobietami w mijanych osadach pomyślałem, że ta jej umiejętność bardzo by nam się u
Lugiów mogła przydać. Dostrzegła moje spojrzenie i uśmiechnęła się domyślnie, acz nie bez
pewnego zdziwienia w oczach. Ale chętnie przytaknęła głową, gdy na moją prośbę człowiek
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ów zgodził się za drobną opłatą wyuczyć jej tę trochę mowy lugijskiej, którą sam znał,
żebyśmy potrafili jakoś się z nimi porozumieć przynajmniej na powitanie.
Wieczorem wróciliśmy w jej obecności do tego tematu, tym razem za sprawa Galena,
który jako człowiek praktyczny wymyślił pewien pomysł, z pozoru może i niedorzeczny, ale
wielce sprytny.
- A może u tych Lugiów zrobimy z niej naszą własną kapłankę – rzucił jakby od
niechcenia, patrząc na nią trochę z rozbawieniem, choć zwykle niezbyt był skory do głupich
żartów.
- Niby jak sobie to wyobrażasz? – zapytałem zdumiony.
- Sprawimy jej odpowiednie szaty, kupi się jakiś duży, ozdobny amulet, pomaluje
twarz w kolorowe znaki, wystrugamy zgrabny kij i będzie jak znalazł.
Zrazu roześmiałem się z tego konceptu, ale po chwili zastanowienia przyznałem, że to
mogłaby być całkiem dla niej udana rola.
- Nie myślisz, że za młoda? – spytałem, już zachęcony do tego teatru. Spojrzałem na
nią i wyobraziwszy ją sobie jako taką figurę znów wybuchnąłem śmiechem.
- I co z tego? Bardziej może jej zaszkodzić, że taka niebrzydka – Galen też się
uśmiechał, widać i on ruszył wyobraźnią.
- Jak się wysmaruje mazidłami, nikt nie zauważy – obaj popadliśmy w dobry nastrój.
Wenta spoglądała to na mnie, to na niego, chyba niedowierzając, że to może być naprawdę.
Ale dostrzegłem w jej oczach wesołe błyski, widocznie spodobało jej się, że mogłaby się
przydać w taki właśnie sposób i że czekałoby ją tak niezwykłe ale i niebezpieczne wyzwanie.
Żarty żartami, ale trzeba było postanowić czy iść na takie ryzyko, czy nie. Bo przecież
niepowodzenie tej błazenady mogłoby się skończyć wręcz fatalnie – dla niej, a może i dla nas
wszystkich. Decyzja należała do mnie i w końcu po niejakim wahaniu ją podjąłem, trochę na
wyrost, choć nie bez pewnej obawy. Spróbować można, a nuż się uda, a jeśli pomysł nie
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wypali, poradzimy sobie i bez tego. Tak czy owak, przejedziemy przez ziemie Lugiów, może
z trudnościami, ale na ile się da wykonam zadanie, zlecone mi przez cesarza.
- Wrócimy do tego jutro – na tym zakończyłem rozmowę. – Ale dobrze, niech tak się
stanie. Kupicie co trzeba, a ty – zwróciłem się do niej – wymyśl sobie, jak miałabyś się
zachowywać. Poćwicz trochę. Przecież widziałaś chyba takie kobiety gdzieś tam w twoich
rodzinnych stronach?
Pokiwała głową bez słowa, ale gdy wychodzili, odwróciła się od progu i ku memu
zaskoczeniu powtórzyła to, co już mi oznajmiła, gdy prosiła o zabranie na wyprawę.
- Powiedziałam ci już kiedyś, panie, że mogę zostać leśną wiedźmą – co wtedy
mówiła z desperacją, teraz ubrała w ton zadziornej przekory. – No, i wyszło na moje – chyba
pierwszy raz pozwoliła sobie na taką wobec mnie żartobliwość. Szybko zawinęła się i już jej
nie było.
Jak postanowiłem, tak zrobiliśmy. W dwa dni później, po uzupełnieniu zapasów,
ruszyliśmy drogą, prowadzącą ku krainom Lugiów. Żegnały nas spojrzenia miejscowych, nie
bez ciekawości, ale i niedowierzania, że tak duża grupa kupiecka, z taką ilością dobra
zdecydowała się iść na takie ryzyko. Wcześniej Galen zajął się Wentą, jej osobliwymi
sprawunkami i sprawdzeniem, jak też umyśliła sobie zachowywać się jako samozwańcza
kapłanka. Dziewczyna nie musiała specjalnie szukać dla siebie bóstwa, po prostu przywołała
coś z wierzeń swego ludu i z tego, jakie się tam u nich odczynia się rytuały. Bardzo była tym
przejęta i znakomicie wczuła się w swoją postać, niczym wytrawny aktor na scenie. Kto by
nie wiedział, że to udawanie, łatwo mógłby się nabrać, a o to przecież chodziło.
Doceniłem to, bo w Judei sam kilka razy ratowałem się z opałów, gdy jako zwiadowca
szedłem w przebraniu między obcych i podawałem się za kogoś, kim przecież nie byłem.
Wenta okazała się bystra, zrobiliśmy kilka prób, w których wypadła znakomicie. Dostała też
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ode mnie i Galena kilka rad, które w lot pojęła – w tym mowę znaków jakie miedzy sobą
ustaliliśmy. Zapowiadało się całkiem nieźle i ciekawie.
xxxxx
Dalsze wspominki przerwał mi głos Manesa, który swoim zwyczajem zjawił się jakby
nie wiedzieć skąd. Zasiadł bez zbytnich ceremonii, przyjrzał mi się uważnie i wydał z siebie
radosny okrzyk.
- No, dzisiaj chyba mamy doskonały humor! Promieniejesz tak, że w ciemności
mógłbyś świecić niczym ofiarna lampa przed posągiem Ateny – uniósł ręce w udawanym
zachwycie. – A może wolałbyś Afrodytę? Mniej myślenia, choć nie mniej wysiłku – dodał
wesolutko z dwuznacznym uśmieszkiem.
- Mastyn mnie nakarmił, napoił, wspominam trochę stare dzieje.
- Widać, służy ci przyjazd na naszą wysepkę.
- Żebyś wiedział. Tkwię tak sobie miedzy tym, co było, a tym, co będzie. Niczym się
martwię i nad niczym szczególnym nie zastanawiam. I bardzo mi z tym dobrze. Czego chcieć
więcej?
- Czyli syty na ciele i duszy. Ale jak tam z umysłem? – spojrzał z ukosa, najwyraźniej
czekając, aż podzielę się z nim wrażeniami z dzisiejszego pobytu na górze.
- Nienajgorzej, choć trochę mętnie. Wciąż nie potrafię zebrać wszystkiego w jakąś
sensowną całość – przeszedłem od razu do rzeczy.
- I wątpię, żeby ci się to udało – machnął ręką przecząco. – Zresztą nie ma co nad tym
długo deliberować. Dla mnie to rzecz prosta i wcale nie tak znów niezwykła.
- No, chyba nie ze wszystkim?
- Niby czemu? Spójrz na to logicznie. Pojawił się człowiek, który ogłosił się bogiem, a
ludzie w niego uwierzyli, bo widać chcą tak wierzyć.
- Czynił cuda, byli świadkowie. No i ponoć powstał z martwych.

260

- Właśnie, ponoć. Nas z tobą przy tym nie było.
- Ale ten nauczyciel na górze był.
- Tak twierdzi.
- Uważam, że nie jest kłamcą – zdecydowanie stanąłem w obronie Jana, i to z pełnym
przekonaniem.
- Są dwie możliwości – trochę spuścił z tonu. – Albo ten ukrzyżowany jakimś cudem
przeżył, albo był drugi, jakiś podmieniony. Innego wyjaśnienia nie widzę – choć już
spokojniej, ale wciąż trwał przy swoim.
- Ale na tym przecież stoi cała ich wiara.
- Mój drogi, minęło już dostatecznie sporo czasu, żeby powstała legenda.
- Ty z góry uważasz, że to wszystko oszustwo. A ja pewności nie mam. Tu o co
innego chodzi.
- Nie wiem, i nie będę się upierał, że jest, albo nie jest – wzruszył ramionami. –. Wiem
tylko tyle, że jest bóstwo, są kapłani, są wyznawcy. Bogów mamy zatrzęsienie, więc jeden
więcej kłopotu nie sprawi – odwrócił się i dał znak naszej cudnej dziewczynie, że nie może
się już doczekać obsługi.
- Ale kłopot jest. Bo czemu akurat przeciwko nim ogłasza się takie prawa? Czemu się
ich tak tępi, ściga, zewsząd przegania, a nawet morduje? I to masowo.
- Przez ich jawne zaślepienie – podniósł kubek, który stanął przed nim. – Żydzi nie
chcą uznawać innych bogów, więc mają przeciw sobie wszystkich możliwych kapłanów,
naszych i obcych, no i masę zwykłych ludzi – perorował zawzięcie. – Tak jest od zawsze, a to
zniechęca do nich inne narody.
- Nie tylko Żydzi stają się chrześcijanami.
- To, owszem, ciekawe, ale niczego jeszcze nie przesądza. Wielu Rzymian czci
chociażby Mitrę, a przecież to perski bóg. I nikt nie ma im tego za złe.
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- Skąd więc ta zawziętość przeciw nowemu bóstwu?
- To chyba oczywiste. Przecież oni nie chcą uznać boskości samego cezara, co już jest
zbrodnią przeciwko państwu i władzy – uniósł palec ostrzegawczo. – I jeszcze to jawnie
głoszą na każdym kroku. Co prawda – zachichotał – ja sam też niezbyt w to wierzę, ale po
cichu i bez nowego proroka. Nie potrzebuję się obnosić z moim przekonaniem, wystarczy mi,
że je mam. Jemu nie ubędzie, a moja głowa wciąż tkwi na swoim miejscu – zakończył
ironicznie, ocierając wino z ust.
- Mówisz niby logicznie, ale na moje wyczucie z logiką to niewiele ma wspólnego.
- Dlatego to odrzucam.
- Wygodne podejście. I co, nie ciągnie cię, żeby to zbadać?
- A po co? Co mi z tego przyjdzie? – machnął ręką. – Siebie już nie odmienię, a daleki
świat mało mnie obchodzi. Jestem człowiek praktyczny, znam swoje ograniczenia i w sumie
ułożyłem sobie życie całkiem znośnie. A co będzie po śmierci – tego nikt z nas nie wie. Może
się potem dowiem, ale teraz mnie to w ogóle nie interesuje.
- A ja lubię rozwiązywać zagadki. Mam to od dziecka. Zwykle mi się udawało.
- Obawiam się, że tym razem może ci się nie udać.
- Przynajmniej czegoś się dowiem. A poza tym, nawet polubiłem tego starego
nauczyciela.
- Rzecz gustu. Byle ta sympatia nie zaćmiła ci umysłu na jego nauki,
- Nie wszystko, co proponuje, jest takie złe. Byłoby miło, gdyby ludzie choć trochę
żyli według nich. Może nie lepiej, ale na pewno spokojniej.
- Moraliści od dawna głoszą rozmaite mądrości – i co z tego? Dobrymi radami nikt
jeszcze świata nie zmienił i nie zmieni.
- Też tak uważam – zgodziłem się. – Ale trochę szkoda.
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- Pomarzyć można, ale to zajęcie próżne i jałowe. Popatrz sam – powiódł ręką dokoła.
– Na tym świecie nie ma doskonałości i nie będzie. Nie jestem przekonany, że został najlepiej
ułożony. Za dużo w nim głupoty i dzikości, a za mało mądrości.
- Nie doceniasz wiedzy?
- Wiedza to za mało. To tylko umiejętności, narzędzie. Wszystko zależy, do czego ją
przyłożysz. Czy na szkodę, czy na pożytek. Wielce uczony medyk może cię swoją wiedzą
albo uzdrowić, albo zabić. Dlatego nie daje się tej wiedzy do ręki takim, którzy mogliby nie
dotrzymywać składanej przez nas przysięgi. Choć i tu bywają pomyłki. Rzadko, ale jednak się
zdarzają.
- Ludzie wierzą, że medycy to mądrzy ludzie właśnie dlatego, że wiele potrafią.
- Ci, co stawiają akwedukty albo budują statki, też wiele potrafią. I co z tego? Jako
ludzie bywają albo lepsi, albo gorsi. A czy zawsze mądrzejsi? Śmiem wątpić.
- Mądrych jednak da się przecież po czymś wyróżnić.
- Według mnie na prawdziwą mądrość składają się dwie rzeczy. Po pierwsze, rozum,
który rozróżnia, co dobre, a co złe. Po drugie, wola wcielania w życie wniosków z tego
rozróżnienia. U ludzi, niezależnie od tego co potrafią, nigdy nie było i chyba nie będzie
najlepiej ani z jednym, ani z drugim.
- Czyli uważasz, że są albo głupi albo słabi?
- Bywa, że i jedno i drugie. Zazwyczaj słabość charakteru prowadzi do głupoty, a
nierzadko do tchórzostwa i podłości.
- Znam wielu ludzi silnej woli.
- Ale czy rozumnych? Bo jeśli nie, to współczuję tym, od których zależy ich los. Silni
głupcy potrafią zagubić i siebie i innych. Służyłeś cesarzom, to chyba wiesz, co mam na
myśli.

263

- Wolałbym żebyś cesarzy w to nie mieszał. To prawda, co do polityki nie mam
złudzeń, ale trochę mi głupio roztrząsać ich wady i zalety.
- A to czemu? Myślisz, że to jakieś szlachetne wyjątki od reguły?
- Znałem obydwu poprzednich Flawiuszy. Mieli swoje wady, ale nie byli najgorsi.
- O, proszę, proszę! – zakrzyknął z wyraźnie udawanym podziwem, aż czujny jak
zwykle Mastyn wystawił głowę ze środka gospody. – Cóż to znajomości! I skąd, jeśli wolno
spytać?
- Rodzinne sprawy – nie chciałem mówić, że ojciec po części zawiaduje ich
interesami. – Tytusa nawet dobrze, i to od dzieciństwa. Lubiliśmy się, choć potem, gdy byłem
pod jego komendą, wykorzystywał mnie tak samo, jak i wszystkich, którzy pod nim służyli.
Domicjana widziałem tylko parę razy, nic o nim nie wiem. Ale mam wrażenie, że nie
dorównuje bratu.
- Niesłychane! – uniósł się mocno ironicznym zachwytem. – To ty jesteś nie byle kto!
- Zdziwisz się, ale nie jestem.
- No to zdradź mi tajemnicę, czemu mimo takich wspaniałych znajomków zamiast
siedzieć na wysokich urzędach, albo dowodzić wielkim wojskiem, siedzisz tu na tej wysepce i
uganiasz się za wypędzonym żydowskim prorokiem? I jak sam powiadasz, całkiem
prywatnie? W co zresztą, o dziwo, wierzę, choć nikt przy zdrowych zmysłach takiej wiary by
ci nie dał?
- Czy wyście poszaleli? Mastyn ma mnie za jakiegoś ważnego wysłannika z tajną
misją, terasz ty wygadujesz takie bzdury. A ja naprawę jestem człowiek prywatny. Z
cesarskiej służby odszedłem wiele lat temu.
- A czemu odszedłeś, że znów zapytam? Miałeś przecież niezłe widoki na wspaniałą
karierę?
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- Zmęczyło mnie tamto życie, Znużyło. Mam dość pieniędzy żeby od nikogo nie być
zależny. Lubię sam wybierać sobie zajęcie. Być panem samego siebie.
- To mi się podoba! – uderzył pięścią w stół. – Doskonale cię rozumiem. Lepiej być
na swoim, niż na cudzym, choćby i cesarskim. Masz rodzinę?
- Żonę, dwójkę dzieci.
- Lubicie się?
- Bardzo. Choć przez ostatnie rozjazdy mało co z nimi byłem. Teraz chcę to odrobić.
- Wiesz – rzekł przypatrując mi się z uważnie – dziwny z ciebie człowiek. Z jednej
strony żołnierz, szpieg, awanturnik, statysta polityki, chyba nie z tych ostatnich, jak
mniemam. Z drugiej, całkiem rozumny obserwator świata i w sumie poczciwiec. Ciekawe
połączenie.
- Tobie też wiele nie brakuje – oddałem mu wet za wet. – Uczony medyk, trochę
filozof, niby banita z wyboru, a przecież garniesz się do ludzi i choć masz o nich kiepskie
zdanie, przecież po swojemu ich lubisz i im pomagasz.
- A kto powiedział, że musimy być jednokolorowi? Każdy żyje w jakimś rozdarciu.
Trzeba tylko znaleźć formułę, jak to w sobie pogodzić, żeby nie gryzło od środka. W
młodości to trudne, ale z wiekiem samo przychodzi.
- Doświadczenie?
- Konieczność. Podobno nawet bogowie jej ulegają. U mnie wymuszona przez los. Ale
okazała się być całkiem znośna. Nie narzekam i niczego niezwykłego już nie szukam.
- To mi pachnie rezygnacją.
- Mylisz się. Rezygnacja to kapitulacja i smutek z utraconych szans. A ja cieszę się z
tego, co mam.
- Bo nie masz wyboru.
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- Między czym, a czym? – zaperzył się. – Nie będę wojował ze światem, bo nie widzę
w nim nic takiego, dla czego warto się szamotać. Więc wybieram święty spokój. A w
szczegółach, życie skromne, ale bez trosk. Jestem tu przydatny, potrzebny, mam swoje
miejsce, zajęcie i trochę ludzkiego szacunku, mimo niewyparzonej gęby. To życie dokonało
za mnie wyboru, z którym się pogodziłem i w którym się nieźle odnalazłem.
- Powinienem ci zazdrościć, ale jakoś nie potrafię. Mimo wszystko lubię rzymski
gwar. Co prawda, mam dom poza miastem, ale gdy bywam u brata, chętnie chodzę po
Rzymie. To jedyne takie miejsce na ziemi. Tam się urodziłem i mam je we krwi.
- I co, na cesarskich salonach już nie bywasz?
- Mój czas już minął. Nikt mnie tam nie zaprasza, a i ja się tam nie pcham.
- Rozsądnie. I bezpiecznie.
- Żebyś wiedział. Nie muszę się rozglądać, czy mi kto nie podstawi nogi.
- Ale po powrocie chyba czymś się zajmiesz? Inaczej zgnuśniejesz.
- Nie mam planów. Sam nie wiem. Na dalekie wyprawy nie mam już ochoty. A za
dużo nie umiem. Może będę szkolił żołnierzy? Do tego się nadam. Coś się znajdzie.
Rozmowa już się nam nie kleiła, Manes począł rozglądać się za jakąś weselszą
kompanią. Posiedzieliśmy jeszcze chwilę w milczeniu, dopiliśmy wino, pożegnaliśmy
gestami. Gdy odszedł, podniosłem się nie bez pewnej ociężałości, poszedłem do siebie i
ległem spać. Obyło się bez snów, wspomnień czy rozmyślań o chrześcijanach, cesarstwie i w
ogóle o wielkich sprawach świata tego. Tylko spokój i dobiegające z dołu powoli wygasające
odgłosy biesiadujących rybaków.

Dzień szósty
Rano, po śniadaniu, bez ociągania się ruszyłem pod grotę. Po drodze zastanawiałem
się, czego to też zechce wywiedzieć się Jan o mojej podróży na północ. I na co mu to? Czy to
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tylko ciekawość? Pochłonięty bez reszty swoją wiarą, miałby jeszcze głowę do zajmowania
się barbarzyńcami z drugiego końca świata? A może mu się marzy i tam wysyłać ludzie ze
swoją nauką? Byłby to pomysł już tak szalony, że na taką myśl aż się wręcz zaśmiałem w
duchu. Poznałem trochę tamtejszych ludzi i trudno mi było sobie wyobrazić takie
niepodobieństwo. Może chrześcijanie i wierzą w cuda, ale przecież nie aż takie. Żydowskie
nauki u Lugiów, Hariów czy Wenetów, nie mówiąc o namawianiu Germanów do
powszechnej miłości! – to fantazja rodem z bajek dla dzieci.
W naszym świecie Żydzi są wszystkim obcy i nieprzyjaźni, tyle że jako tako w niego
wrośli i jakoś się ułożyli w tej naszej mozaice ludów. Ale nie ze wszystkim. Różne narody,
choć nieustannie żrą się miedzy sobą, to jednak są na siebie skazane i muszą się ze sobą
dogadywać. Nieraz mieszają się, przez małżeństwa, dzięki czemu wzajemne niechęci nie są
takie silne. Ale to zazwyczaj działa tylko w jedną stronę. I prywatnie, i ogólnie.
Rzymscy żołnierze od dawna przywożą sobie z wypraw wojennych branki albo
niewolnice, niektórzy potem się z nimi żenią, ale niebywałą rzadkością jest, by rzymska,
wolna kobieta wzięła sobie dobrowolnie za męża obcego, na dodatek jeszcze wyzwoleńca.
Dla wygadzania sobie ma ich pod ręką do woli, ale nic więcej. Owszem, w wielkich i
bogatych rodach, także i u władców, kojarzy się takie związki, ale bywają potem przez to
wielkie awantury, zwłaszcza co do różnych pretensji ich dzieci. U zwykłych ludzi
mieszańców jest co niemiara i mają one normalne życie i prawa.
Natomiast u Żydów takie praktyki w ogóle są zabronione, a jeśli już kto się wyłamie,
zostaje wykluczony albo wręcz uznany za zmarłego. Nikt go nie przyjmie pod swój dach, nie
ma wejścia do świątyni, nikt nie da mu pracy ani pożyczki, jego dzieci są przepędzane i nie
mogą uczyć się w ich szkołach. Dopuszcza się tylko związki miedzy różnymi odmianami
żydowskich plemion, a i to z wielkimi oporami. Zamknięci w sobie i ze sobą, budzą niechęć,
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co zrozumiale, bo są wyniośli i przemądrzali, a mając się za naród wybrany i najbardziej z
możliwych starożytny, z trudem skrywają pogardę wobec innych.
Z tą starożytnością mocno przesadzają, bo są chociażby Egipcjanie, Fenicjanie czy
Persowie i nikt im nie odmawia długiej historii. Zresztą, komu się chce liczyć wieki?
Świetność wielkich narodów przemija, a one same dalej trwają i żyją jak inni. Patrzy się na to,
co jest. Niedawna wojna pokazała, że siła żydowskiego państwa nie była tak znów duża. Po
zburzeniu ich największej świątyni stracili ducha, część poszła w rozsypkę, a to, co zostało, to
już tylko niedobitki bez większego znaczenia, a i to na łasce Rzymu.
Wyznają tylko jednego boga, co jest niepojęte dla innych, i strasznie się szczycą tym,
że są jego wybrańcami. Ale niedawno objawił im się nowy prorok, niby boży wysłannik, i ku
ich zgorszeniu oznajmił, że to wybraństwo się skończyło, i że bóg obejmuje swą opieką
każdego, kto chce go wyznawać. Kapłani uśmiercili człowieka, tyle że nowa wiara się szerzy
już nie tylko między Żydami, ale i wieloma narodami, osobliwie miedzy Grekami.
Przyłączają się do nich ludzie z Pontu, Syrii, Egiptu, a nawet Rzymu. Żydowska starszyzna
się wścieka, ale co i raz ktoś z ich stada staje się wyznawcą owego Jezusa.
Skoro w szkole Tyranosa w Efezie apostołowie nauczali wszystkich przekonanych,
niezależnie od pochodzenia, to znaczy, że rodzi się powszechność tej wiary jako jedynej, co
samo w sobie jest nowe i niezwykle. A z tego, co słyszałem nawet od samego Jana, wielu
nowych nauczycieli rozjechało się po całym świecie i zdobywa wciąż nowych zwolenników,
mimo groźby popadnięcia pod straszne kary. Ma to zapewne swoje powody i swój sens, ale
ja tego nie pojmuję. Ale wybierać się tam na północ? Jak, gdzie, z kim, którędy? Samemu, w
pojedynkę? I po jakiemu im to wszystko wykładać? To pewna śmierć, a w najlepszym razie
zagubienie i zatracenie się w tamtych krainach. Nasz tutejszy świat, to jedno, tu wiadomo
mniej więcej co jest co, kto jest kto, i gdzie w razie czego szukać schronienia, a barbaricum to
jakby zupełnie inna planeta i inne gwiazdy.
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Szedłem raźno w takim to zamyśleniu i anim się obejrzał, jak już skręcałem z górskiej
ścieżki ku grocie. Podszedłem, powitaliśmy się, każdy swoim pozdrowieniem i zasiedliśmy
na skórach, oparci o duże głazy.
- Mam nadzieję, że ci się nie naprzykrzam – zacząłem ostrożnie, zwracając się do
starego nauczyciela – ale sam mnie zachęcasz do tych odwiedzin, które zresztą bardzo sobie
cenię.
- Dla poszukujących zawsze mam czas. Zresztą, obiecałeś nam opowieść o dalekich
krajach.
- Skoro tego sobie życzysz. Tylko nie wiem, co szczególnie was interesuje. Spędziłem
tam kilka miesięcy i sporo widziałem.
- Opowiadaj po kolei. Mamy czas. A jak coś będzie niejasnego albo szczególnie
ciekawego, to dopytam.
Nie wiedziałem, od czego zacząć, ale uznałem, że chyba najlepiej będzie przejść od
razu do tego, co widzieliśmy od chwili, gdy wjechaliśmy na ziemie Lugiów.
- O Markomanach i Kwadach zapewne sami coś wiecie, bo było o nich głośno przez
niedawne tam wojny. O Germanach też wiele wiadomo od dawna, zresztą nie zapuszczaliśmy
się do nich za daleko, ot tyle, co było konieczne. Nie są wcale tacy dzicy, jak niektórzy
mniemają, wiele mają po Galach i po tych zwanych Keltami. Zwłaszcza różnych umiejętności
i sposobu życia, panowania i wojowania. Wiele z tego jest podobne do tego, co u nas.
Prawdziwa barbaria zaczyna się dalej, a i to tylko po części, bo na samej już północy, około
wielkiego morza, są ludy całkiem zwyczajne, choć nieokrzesane wedle naszej miary rzeczy.
Najpierw jednak wspomniałem im dla porządku, że wszystkie nazwy, jakie dla wielu z
nich mamy są tylko umowne, bo tak ich pooznaczali nasi historycy, którzy sami ich bliżej nie
poznali, a kierowali się jedynie zasłyszanymi opowieściami. W sumie, w tym, co piszą jest
wiele domysłów, nawet zmyśleń i fantazji.
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- Przed wyjazdem przeczytałem kilka rozdziałów z ich ksiąg – wyjaśniłem w czym
rzecz – ale potem, już na miejscu przekonałem się, że niewiele mają wspólnego z tym, jak
tamte plemiona mówiły same o sobie i jakie w ogóle są. Zresztą, tam – zwłaszcza u Lugiów –
każda większa grupa osad pod władzą lokalnego wodza uważa się za osobną społeczność i
choć pospołu mają się one za pobratymców, to wolą jednak jakoś się wyróżniać na ziemi,
którą każda z nich zajmuje. Wojują miedzy sobą, jak to bywa na całym chyba świecie,
zgarniają lupy, biorą kobiety i niewolników, ale gdy kto obcy wchodzi im w paradę, łączą się
przeciwko wspólnemu wrogowi.
Po takim wstępie, przeszedłem już do opisywania tego, co uważałem za ciekawe lub
co mogłoby ich zainteresować wedle moich przypuszczeń – choć unikałem wdawania się w
szczegóły, żeby ich nie zanudzić.
- Kraina Lugiów jest bardzo rozległa, ale to głównie lasy, małe równiny i sporo rzek z
nieprzyjaznymi bagnami i mokradłami różnej wielkości. Obyczaje mają podobne, podobnie
się budują, podobnie polują i hodują zwierzęta, ale z uprawą roli bywa różnie, bo nie
wszędzie im się to udaje. Każde osobne plemię ma też swoich kapłanów i kapłanki, a leśnych
bóstw i duchów ziemskich żywiołów jest zatrzęsienie, choć to wszystko pachnie bardziej
czarami niż religią w naszym rozumieniu. Najważniejsze u nich to słońce i ziemia, reszta to
natura. Zmarłych grzebią po swojemu, bo wierzą, że coś jest po śmierci, ale co i jak trudno
było się dokładnie wywiedzieć, bo mówili mętnie i bez większego przekonania.
Po tym, jak moi gospodarze wymienili między sobą spojrzenia zorientowałem się, że
ta ostatnia sprawa mocno ich poruszyła. Uznałem więc, że dla uciechy opowiem im jaki to
umyśliliśmy ryzykowny fortel z własną kapłanką i jak bardzo nam się on sprawdził już na
samym początku przeprawy przez ich ziemie.
- Była z nami młoda dziewczyna, posługująca nam w wprawie, ale bystra i doskonale
sprawująca się w drodze – wolałem uniknąć mówienia, kim była i skąd się wzięła między
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nami, więc na tym poprzestałem. – Miała duży dar zjednywania sobie kobiet w osadach,
gdzie stawaliśmy na postoje i rozmowy z miejscowymi. Lugiowie mają swoje jakby
wieszczki, których słuchają i które mają u nich wielkie poważanie. Wierzą, że one po
swojemu obcują z duchami, więc trochę się ich boją. Szło o to, żeby zyskiwać przychylność
przez zdobywanie zaufania tych wieszczek, a przynajmniej przez uniknięcie ich możliwej
niechęci dla obcych. A od ich osądu zależało bardzo wiele.
Jan przez cały czas słuchał w spokojnym milczeniu, natomiast Gajus, choć nie
przerywał, lecz co i raz wzdychał, a to grymasami okazywał niedowierzanie. Ale widziałem,
że ta historia bardzo ich zaciekawiła, a we wzroku młodzika wyczytałem jakby zapytanie, jak
też ten koncept się powiódł.
- No, i udało się! – zwróciłem się wprost do niego. – I to od pierwszego postoju.
Gdyśmy natknęli się na dużą osadę, mieszkańcy dojrzeli nas już z daleka i wyszła nam
naprzeciw cała chmara ludzi. Nasza dziewczyna jechała na czele obok mnie, z twarzą
umalowaną na różne kolory, ze sznurem z dużych korali na szyi, i szybko zwróciła ich uwagę.
Staliśmy tak naprzeciwko siebie – my niepewni, oni co prawda bez jawnej wrogości, ale i bez
życzliwości. To wyczekiwanie przerwało nadejście kilku uzbrojonych mężczyzn, a moi ludzie
stanęli wkoło mnie i sytuacja stała się bardzo kłopotliwa. Zza grupy miejscowych wyszedł
postawny mężczyzna w towarzystwie dość wiekowej kobiety i coś powiedział w swoim
języku. Ku mojemu zaskoczeniu nasza towarzyszka powoli wypowiedziała kilka
niezrozumiałych dla mnie słów, robiąc przy tym jakieś dziwaczne miny i gesty wobec owej
pary.
- To ona znała ich mowę? – spytał Gajus z niedowierzaniem.
- Miała wcześniej okazję trochę ją poznać – odparłem, bez wdawania się w szczegóły.
– Tak czy owak wzbudziło to wyraźne zdumienie miejscowych, obserwujących nas z dużą
uwagą. Powoli podniosłem ręce w geście powitania, potem równie wolno zszedłem z konia i
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skłoniłem się temu człowiekowi, uznając jego tam przywództwo. Dziewczyna również
zsiadła, na krótko pochyliła głowę przed ich kobietą, ale zaraz ją podniosła z naturalną
godnością. Obydwie mierzyły się wzrokiem, aż w końcu tamta dała swoim znak, powszechnie
uznawany za aprobatę. No, a dalej wszystko ułożyło się już spokojnie i po naszej myśli.
- Sprytne – Gajus na chwilę zapomniał o swojej modlitewnej pobożności i roześmiał
się jak zwykły chłopak, słuchający opowieści o ciekawych przygodach. Zaraz jednak się
opamiętał, powściągnął wesołość i wrócił do swego marudzenia. – Straszne to pogaństwo –
uniósł ręce do nieba. – Wy też poganie, ale Bóg ulitował się nad wami i was ustrzegł – dodał
sentencjonalnie.
- Niech i tak będzie – przytaknąłem, nie chcąc rozpoczynać religijnego sporu. –
Ważne, że skutecznie
- Dobrze mówisz, Gajusie – Jan, dotychczas milczący, postanowił wreszcie się
odezwać. - Gdzie fałszywe, pogańskie bóstwa, tam nie ma prawdy bożej i każde przewrotne
oszustwo jest możliwe.
- Owszem, to było oszustwo, ale okazało się bardzo przydatne – nie widziałem
powodu, by ukryć zadowolenie.
– I co, żołnierzu – nie krył lekkiej ironii w głosie – czy to wszystko razem uznasz
tylko za chytrość? Albo sumę szczęśliwych przypadków?
- A jak inaczej? Trochę przebiegłości, i przyznaję, że sporo szczęścia.
- Wasze życie wisiało na włosku, ale to ręka Boga was uchroniła od zguby.
- Wybacz, nauczycielu, ale nie sądzę, żeby należało do tego mieszać boga,
kimkolwiek on jest.
- Nic nie dzieje się bez Jego woli, choć my rzadko kiedy rozumiemy, czym się kieruje,
nawet wobec pogan. Zwłaszcza gdy Jego plany sięgają daleko poza naszą miarę czasu.
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- Nie będę się spierał, bo mało rozumiem z tego, co myślisz. Ale jakie plany mógłby
mieć bóg wobec kilku wędrowców w krainach barbarzyńców?
- Potem to wyjaśnię – skinął głową z pojednawczo-tajemniczym uśmiechem. – Teraz,
proszę, mów dalej.
- Staliśmy tam dwa dni. W tym czasie nasza dziewczyna dokonała wielkiej sztuki i
jakoś po swojemu dogadała się z ichnią kapłanką. Długo raz rozmawiały w cztery oczy, ale
jak i o czym, sam wtedy nie wiedziałem. Dość tego, że na odjezdnym wymieniły oznaki.
Wielki sznur korali znalazł się na szyi Lugijki, a na jego miejscu pojawił się osobliwy, duży
amulet, jak się okazało bardzo tam ważny. Później, w drodze, na jego widok okazywano nam
życzliwość, a naszej towarzyszce wielki szacunek. Miejscowi w kolejnych osadach
przeprowadzali nas coraz dalej, najpierw trochę na północ, ale potem ku wschodowi, aż do
granic lugijskiej krainy. Jechaliśmy wzdłuż dwóch sporych rzek, z przerwami na przeprawy
lądem przez lasy. Ta druga dochodziła do tej największej, płynącej już bezpośrednio do
wielkiego morza, który był naszym celem. Potem, już w Rzymie, dowiedziałem się, że to
chyba ta, którą zwą Viscia.
- Długo tam jechaliście? – Gajus znów odruchowo zaciekawił się moją opowieścią
zupełnie nie po bożemu, tyle że spojrzawszy na Jana zaraz wrócił do swojej poważnej miny.
- Ziemie Lugiów są rozległe, podróż zajęła nam dobre dwa tygodnie. Kosztowało to
trochę darów, broni i srebrnych naczyń, jakimi zdobywaliśmy przychylność naczelników i
wodzów w kolejnych osadach. A także ich kobiety – zaśmiałem się w duchu na wspomnienie
ich zadowolenia, gdy dostawały koraliki, rozmaite zapinki i tkaniny, u nas tanie, a u nich w
wielkiej cenie. – Ale przed zbiegiem rzek natrafiliśmy na plemię, też niby lugijskie, ale jakby
bardziej dzikie, a mniej nam przychylne. Tam już nasz amulet się nie sprawdzał, były chwile
dość niebezpieczne. Raz przyszło nawet do osobliwej próby sił.
- Do walki?
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- Nie, ale do zapasów.
- Niesłychane!
- To ludzie bardzo srodzy, ceniący sobie swoją odrębność i skorzy do wojowania z
wszystkimi dokoła. Liczy się u nich bitność i odwaga, obcych mają za słabeuszy. Nie
spodobała im się spora liczba naszych zbrojnych i o mało co nie doszłoby do zwarcia. Ale ich
naczelnik uznał że warto najpierw przekonać się – zgodnie z ich obyczajem – cośmy warci
jako wojownicy. Wystawił jednego ze swoich, wielkiego osiłka, do zmierzenia się w
pojedynku z którymś z nas. Do walki stanął mój zastępca, człowiek rosły i doskonały
żołnierz, zaprawiony w sztuce zapaśniczej jeszcze z czasu, gdy sposobił się na gladiatora.
- I co? Miał jakieś szanse – Gajusa znów poniosła ciekawość, daleka od
chrześcijańskiej powściągliwości.
- Skoro mnie tu widzisz, to znaczy, że wyszliśmy z tamtych opałów obronna ręką.
Tamten górował wielkością, ale jednak ustępował zwinnością i sprytem. Krótko mówiąc,
impet i siła natrafiły na rzymskie wyćwiczenie. Trwało to trochę, ale efekcie wyszło na to, że
mój człowiek w końcu chytrym sposobem przygwoździł go do ziemi i pozbawił ruchu i
oddechu. Naczelnik, widząc co się dzieje i chcąc zachować twarz, walkę przerwał i
wspaniałomyślnie uznał ją za nierozstrzygniętą.
- Co za dzikie pogaństwo! – żachnął się Gajus, nie wiadomo czy z powodu samego
obyczaju, czy dlatego, że miejscowi wbrew oczywistości nie chcieli przyznać się do porażki.
- Gajusie, taki zwyczaj jest dość powszechny u różnych ludów i nie tylko wobec
obcych. Gdy rzucają ci wyzwanie, możesz albo ustąpić i wtedy tracisz szacunek, a nieraz i
życie, albo stanąć do walki, nawet jeśli masz małe szanse na wygraną. To są sprawy
honorowe, i jak się wtedy okazało, nawet u barbarzyńców.
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- Powszechność obyczaju nie oznacza jego wartości – milczący dotąd Jan odezwał się
spokojnie, acz stanowczo. – Bez ducha prawdy bożej jest tylko pustym obrządkiem,
utrwalającym ciemność, w jakiej tkwią narody.
- Wybacz, nauczycielu, ale ja to widzę całkiem inaczej. Obyczaje to także prawa. Ich
przestrzeganie zapewnia ład w narodzie, a już na pewno w takim, który nie ma ich spisanych.
A podobieństwa w nich, o jakich się przekonałem jeżdżąc po świecie, pokazują jak ludzie
mało się miedzy sobą różnią w wielu sprawach.
- Co do tego ostatniego masz sporo racji, żołnierzu. Ale zważ, że to są prawa ludzkie,
a więc i podlegające zmianom. Co powoduje, że ów ład, o jakim mówisz, też może się
zmieniać, choćby i wedle ludzkich kaprysów. A często wedle woli władców i możnych
świata, którzy je narzucają dla swoich potrzeb. Tylko prawo boże jest stałe i niezmienne i
jemu powinno być podporządkowane każde inne.
- Rozumiem doskonale, że przemawia przez ciebie wielka niechęć do naszych cesarzy,
którzy was okrutnie gnębią. Jak sadzę bez powodu. Mam nadzieję, że to w końcu ustanie.
- Nie tylko o nas tu idzie. Trwamy i wytrwamy, a nauka Jezusa Chrystusa przetrwa
wasze panowanie, choćby i najdłuższe. A po nim każde inne, jakie po was nadejdzie. Pomnij
na przeszłość, chociażby na greckiego Aleksandra. Nie zaprzeczysz chyba, że Rzym idzie w
jego ślady, a po drodze poddaje swym prawom wszystkich, których pokonuje swoją siłą. Ale
poniesie za to karę, bo sama tylko siła bez sprawiedliwości bożej prędzej czy później kończy
się tyranią i rozkładem przez chciwość i rozwiązłość, a potem upadkiem.
- Niemiłe to proroctwo, nauczycielu, ale nie sadzę, żeby miało się sprawdzić –
odparłem oględnie, bo postanowiłem nie spierać się ze starym człowiekiem, który miał w
oczach i głosie stanowczość niepodważalnej słuszności swej misji i swego wizjonerstwa.
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- To tylko kwestia czasu. Wieczny jest tylko Bóg, a nie ludzkie państwa, choćby i
najpotężniejsze. Ich potęga to ułuda. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj i tak będzie w
przyszłości, której nie potrafimy sobie nawet wyobrazić ani ogarnąć umysłem.
- Nie umiem patrzeć tak daleko, więc nie zaprzątam sobie tym głowy. Ogarniam tylko
własne życie i może jeszcze życie moich dzieci. Żyję zgodnie z naszymi prawami i
obyczajami, a choć niekiedy zżymam się na ich niedoskonałość, muszę się do nich stosować.
- Niedoskonałość została wpisana w ludzką naturę przez grzech pierworodny, ale
Chrystus odkupił go przez swoją śmierć na krzyżu, a my winniśmy podążać za doskonałością
jaką jest On sam.
- Nie za bardzo pojmuję o czym mówisz. Ale czyżby chodziło ci o bunt, który kończy
się tak haniebną śmiercią, jaka go spotkała? Jeśli tak, to nie znajdziesz we mnie zrozumienia.
- Mówisz jak człowiek swojego miejsca i pozycji. Nieuznawanie boskości cezara masz
za buntownicze przeciwstawianie się prawu, któremu podlegasz. A to nie w tym rzecz, a w
każdym razie nie tylko w tym.
- A w czym?
- Na pewno nie w tym, kim jesteś przed cezarem i światem, a w tym, jaki jesteś przed
obliczem Boga. W królestwie Jego wieczności nie ma cezarów.
- Ale jest sąd, o jakim wcześniej mówiłeś. A więc i jakaś sprawiedliwość.
- Jest boże miłosierdzie, które góruje nad sądem.
- Czy to wybaczanie zła, czynionego za życia?
- Wszystko zależy od czynów. To, co decyduje o podobaniu się Bogu, nie polega na
samej znajomości Jego praw, ale na życiu według nich. Którzy sami nie okazują innym
miłości i miłosierdzia, będą sądzeni bez litości. Nikt więc nie powinien zwlekać ze
zwróceniem się do Niego, nawet ten, kto dopuścił się w swoim życiu wielkiego zła. Kto nie
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wykorzysta swego ziemskiego czasu, kto odrzuci Jezusa i Jego zbawczą naukę, w czasie sądu
dozna najwyższej grozy.
Zorientowałem się naraz, że mowa Jana i jego postawa uległy wyraźnej przemianie.
Przemawiał niby do nas, ale teraz jakby z jakiegoś oddalenia, kierując słowa ponad naszymi
głowami. Wygłaszał swoją prawdę nie tonem prorokowania, bardziej jak radę, napomnienie
czy wręcz ojcowską przestrogę. Gdy skończył, milczeliśmy, każdy zapewne z innego
powodu. Twarz Gajusa wrażała zachwyt, ja zaś nie za bardzo wiedziałem jak teraz nawiązać
czy to do poprzedniego wątku rozmowy, czy bardziej do przerwanej opowieści o moich
podróżach. Jan wybawił nas z kłopotu, gdyż ocknął się i wrócił z chmur na ziemię.
- Tak, tak, dobry żołnierzu, zapamiętaj sobie, że Bóg odpuszcza nawet najgorsze
grzechy, ale tylko temu, kto za nie żałuje i chce się zmienić – rzekł z uśmiechem
wyrozumiałego preceptora, lekko strofującego swego ucznia. – I choć niezbadane są wyroki
opatrzności, to jednak śmiem wątpić, czy coś takiego przydarzy się twemu cezarowi – zaśmiał
się, lecz bez cienia złośliwości.
- W tym gotów jestem się z tobą zgodzić. Władcy raczej nie przyznają się swych
błędów – i ja się roześmiałem, choć raczej ironicznie niż wesoło. – Ale i zwykli ludzie też
czynią to niechętnie. Nikt nie chce wyjść na głupca albo słabeusza.
- Przed ludźmi, bo boją się ich osądu. Ale przed Bogiem nic się ukryje. Gotów jest
przebaczyć temu, kto je ze skruchą przed Nim szczerze wyzna. Ale na to trzeba wyzbyć się
lęku i stanąć w prawdzie o samym sobie, jak nas pouczał nasz Pan.
- Strach – wyrwało mi się mimo woli. - Ciągle jakiś podskórny strach. O siebie, o coś,
o bliskich. Takie już jest to nasze życie, nauczycielu – rzekłem z rezygnacją w głosie. – Może
w twoim królestwie bożym go nie ma, ale tu uczymy się z nim żyć od dziecka i sobie z nim
radzić. Nie ulegać mu. Na tym polega nasza dzielność i odwaga. – Urwałem ten wątek, bo nie
chciałem, by mnie posądził o czcze gadulstwo. – Mój człowiek, tam u barbarzyńców, nie
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poddał mu się, lecz dzielnie walczył. I wygrał – nawróciłem do opowieści z podróży, żeby
zakończyć to nieustanne odwoływanie się do chrześcijańskiej wiary, od której robił mi się
coraz większy mętlik w głowie.
- Po swojemu masz rację, ale nie znaczy że słuszność – odparł Jan i na tym poprzestał.
Spojrzał mi w oczy pokiwał głową, bo chyba zauważył moje zmieszanie i pojął mój zamiar.
Słusznie mówił onegdaj Manes, że jego wzrok czyta w ludziach jak w otwartej księdze. – Bo
sama żołnierska odwaga to za mało, by bezpiecznie przejść taką drogę – nie zrozumiałem, czy
to znów aluzja do jego wiary w nieprzypadkowość zdarzeń, czy zachęta do dalszego
opowiadania o dalekich krainach. Żeby uniknąć ponownego roztrząsania tego pierwszego
tematu, uznałem, że lepiej będzie, jeśli podejmę przerwaną opowieść o naszej wędrówce.
- Słusznie rzekłeś, nauczycielu, bo potrzeba było też rozwagi, ostrożności i
cierpliwości – odparłem tak, by nie wchodzić z nim w spór o tym, co w życiu jest ludzkie, a
co boskie i jednocześnie krótko streścić to, czegom wtedy doświadczał. – Jako dowódca
musiałem być czujny w drodze, uważny w spotkaniach z miejscowymi i cierpliwy w
wyjaśnianiu, skąd i czemu tam się wzięliśmy. Żadnych gwałtownych ruchów i odruchów,
żadnego okazywania wyższości. Osobną sprawą było wypatrywanie i ostrożne omijanie
rozmaitych miejsc, uważanych tam za święte, żeby kogoś nie urazić.
- Skoro nawet nie mają żadnej wiary, to czym one są i po co? – Gajus prychnął z
niechęcią. – To jakieś diabelstwo – szybko uczynił swój znak krzyża na piersi.
- W coś jednak wierzą – odparłem wzruszając ramionami. – Mają swoje, bóstwa i
rozmaite duchy natury, ale nie powiem ci dokładnie jakie. W sąsiedztwie większości osad są
małe, leśne gaje, a w nich czasami jakieś figurki albo coś, co przypomina ołtarze, którymi
opiekują się ichnie kapłanki. To samo jest i w większych grodach u wszystkich ludów bez
wyjątku, Widziałem tam kwiaty i resztki zwierzęce, ale ofiar z ludzi chyba nie składają.
Zresztą, nie wiem, bo tylko tamtędy przejeżdżaliśmy, bacząc, by nie zrodziło się z tego jakieś
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zadrażnienie. Nigdy więc nie widzieliśmy żadnych ich ceremonii. Ale starannie chowają
swoich zmarłych, więc chyba uważają, że coś się z nimi dzieje po śmierci.
- Nawet w największej ciemności może zamajaczyć zalążek światła, choćby i
najbardziej skrytego – wtrącił Jan, kiwając głową z wielką powagą. – Poganie to też dzieci
Boga, tyle że tkwiące w mroku. I ci z Rzymu, i ci z dalekiej północy – dodał patrząc na mnie
znacząco.
- Chyba nie chcesz powiedzieć, że można nas zrównywać ze sobą?! – nieco
podniosłem glos, bo domyśliłem się, co ma na myśli, a co wydało mi się aż nadto
niedorzeczne.
- Mrok nie ma odcieni – odparł stanowczo i bez chwili wahania. – Jest za nim zguba,
wieczna i ostateczna. To, jak kto w niej błądzi, nie ma znaczenia. A wyniosłość z racji
noszenia piękniejszej szaty to tylko pycha, kryjąca pustą treść.
- Nie zaprzeczysz chyba, że jednak wiele nas od barbarzyńców odróżnia, i to na naszą
korzyść. Bardzo wiele – nie mogłem sobie darować i ja stanowczości, zaprawionej ironią
wobec jego słów.
- Z twojej opowieści wynika, że są takimi sami ludźmi, jak wszyscy inni – nie dał się
zbić z tropu i nadal trzymał swego zdania. – Wedle światowej miary rzeczy brak im wiedzy,
umiejętności i ozdobności, ale z natury nie są ani lepsi, ani gorsi od nikogo.
- Oczywiście, pragną tego samego co każdy i w wielu sprawach podobnie się
zachowują, ale to przecież nie powód, by wszystkich mierzyć po równo. Wystarczy dostrzec i
ocenić to, co kto stworzył i osiągnął.
- Ale w imię czego? Czemu to ma służyć? Dokąd prowadzić? Nigdy się nad tym nie
zastanawiałeś? – powoli zadawał proste pytania, które wydały mi się brzmieć trochę bez
sensu.
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- Takie rozmyślania to według mnie zajęcie jałowe – trochę się zniecierpliwiłem takim
filozofowaniem – a już na pewno obce tym, którym życie upływa na ciągłym wojowaniu o
przetrwanie, stosownie do rangi, pozycji, możliwości i talentu. Czy u nas, czy u
barbarzyńców, czy w ogóle gdziekolwiek na świecie. Jest praca, obowiązki, służba i ciągła
walka o to, by nie dać się pognębić.
- I wywyższyć nad innymi – Jan szybko wszedł mi w słowo.
- Tak to już jest urządzone, że jedni są wyżej, inni niżej. To też jest zgodne z naturą.
- U ludzi na północy wysokość i ranga twojej pozycji Rzymianina niewiele znaczyły.
Kruche to były podstawy twego tam przetrwania. Byłeś zdany na ich łaskę i niełaskę. W
każdej chwili mogłeś zginąć.
- Oczywiście, mogłem, ale nie zginąłem i tylko to się liczy. Gdybym wciąż myślał o
takiej groźbie, nie potrafiłbym skutecznie działać przez ciągłe wahanie w podejmowaniu
decyzji. A tak dotarłem do wyznaczonego celu i wypełniłem to, po co zostałem tam posłany.
- Właściwie to tego nam dotąd nie wyjaśniłeś – Gajus swoją ciekawością nawrócił do
konkretności spraw, o jakich opowiadałem. Spojrzałem na niego z wdzięcznością, bo w tym
czułem się pewniej, niż w roztrząsaniu zawiłości życia.
- Mówiąc krótko, była to cesarska misja handlowa po żółty kamień, zwany
bursztynem. W znanym nam świecie go nigdzie nie ma, a tam nad morzem jest go tyle, ile
liści w wielkim lesie. W Rzymie kosztuje krocie, a tam jest za bezcen. Kupcy mieli
wytargować go jak najwięcej, ja z rozkazu cesarza zapewniałem im ochronę.
- I wysłano cie, byś pomógł zaspokoić chciwość swego pana? – Jan nie przebierał w
słowach. – Ryzykowałeś życie dla kilku worków kamyków? – było to ni to pytanie, ni to
stwierdzenie, wypowiedziane z niebywałą niechęcią.
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- Gdybyś wiedział, jak ogromną fortunę przywieźliśmy, może nie mówiłbyś z taką
wzgardą – odparłem krótko, nie chcąc zdradzać więcej powodów, dla których tam się
wyprawiłem. Ale przed Janem nic nie dawało się ukryć.
- Musiało być coś jeszcze – spojrzał na mnie przenikliwie. – Nie wysyła się
wytrawnego i zaufanego żołnierza ot tak tylko, jak zwykłego wojaka z paroma osiłkami na
pokaz.
- To nie ma teraz nic do rzeczy. Było, dawno temu, i szczęśliwie się skończyło –
próbowałem się wymigać od odpowiedzi, jak niegdyś w rozmowie z Manesem. Ale apostoł,
choć człowiek zajęty tylko swoją wiarą, równie jak wyspiarski Grek potrafił dobrze obracać
rozumem.
- Te kamienie, choć zapewne przydatne dla cesarza, to był tylko pretekst – nawet nie
spytał, tylko stwierdził jako oczywistość. – Bez nich Rzym by się przecież nie zawalił – dodał
nie bez racji. – Choć i na niego przyjdzie kres, bo zadławi go zachłanność zdobywców, która
daleko sięga. Ale na razie szykuje wielkie plany – udatnie opatrzył swe niemiłe proroctwo
uwagą, świadczącą o niezłym rozeznaniu w polityce. – Do których potrzebne są przeszpiegi –
rzucił tak, jakby od niechcenia mówił o pogodzie, ale wyraźnie pod moim adresem., Nieco
mnie tym zmieszał i nie za bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć.
- No, proszę – Gajus aż sapnął, gdy pojął o czym mówi jego nauczyciel. – Byłeś tam
cesarskim szpiegiem!
- Nie lubię tego słowa, wolę mówić o sobie jak o zwiadowcy – nie było co się kryć. –
Byłym zwiadowcy – dodałem jednak z naciskiem.
- Ileż zła kryje ten wasz świat – Jan więcej nie pytał, nawet nie okazał zdziwienia,
tylko ze swym niezwykłym spokojem przyjął i skwitował po swojemu to, czego właśnie był
się dowiedział, a co słusznie wywiódł z naszej rozmowy. – Ale wiedz, żołnierzu, że widzę
dalej niż ci się wydaje i mam pewność, że Bóg znajdzie sposoby, by je obrócić na pożytek
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Swej chwały. – Na chwilę zamilkł pocierając ręką czoło, po czym w zamyśleniu odezwał się
jakby sam do siebie. – Byłoby z mojej strony wielką wobec Niego zuchwałością uważać, że je
znam, ale chyba się ich domyślam po znakach, jakie mi niekiedy daje.
- Nawet nie śmiem dopytywać o tę twoją wiedzę, zresztą nie byłbym chyba w stanie
jej pojąć ani przyjąć za swoją. – Chciałem mówić dalej, ale uprzedził mnie Gajus, który aż
zerwał się na nogi i stanął przed swym apostołem z wyrazem nabożnej czci na twarzy.
- Nauczycielu, nigdy o tym nie wspominałeś – niemal zakrzyknął z zachwytem, ale
podszytym jakby wymówką. – Czemu nie chcesz tego wszystkiego nam objawić? – popadł w
ton niemal płaczliwy.
- Już mówiłem, jeszcze nie czas. Jeszcze nie teraz, Gajusie – pokiwał głową Jan. –
Obrazy są niejasne, mgliste i zawiłe, oderwane i nie układają się w jedną całość – dodał ze
szczerą bezradnością. – Wierzę, że nasz Pan czegoś ode mnie oczekuje, ale jasno czuję, że
czasu jeszcze nie wyznacza.
- Oby jak najszybciej to się stało – młody uczeń modlitewnie wzniósł oczy ku niebu. –
Oby jak najszybciej.
- Ale znaków przybywa – rzekł apostoł – a Bóg czasami przez dziwnych posłańców je
przysyła. Ot, chociażby w twojej osobie – dodał kierując wzrok w moją stronę.
- Nie rozumiem – odparłem zaskoczony. – Jakimże to ja mogę być znakiem dla
chrześcijańskiego proroka?
- Nie ty sam jako osoba, ale to, co nam tu opowiadasz.
- A co może być w tym takiego, że uznajesz to za znak od swojego boga?
- Przebłysk przyszłości. Dalekiej, ale dla mnie już teraz wyraźnej, której dotąd tylko
się domyślam.
- Chodzi ci o barbarzyńców?
- Nie tylko o nich, ale przede wszystkim o twój Rzym.
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- Jak na razie tylko wieszczysz jego upadek.
- Zanim to się stanie, a stanie się na pewno, przez niego nauka Chrystusa pójdzie
daleko w świat. Dzięki wam narody, które wy macie za dzikie, poznają ją, bo za waszą
zdobywczą siłą pójdą ludzie, którzy ją poniosą.
- Najpierw Rzym razem z cesarzami musiałby przyjąć waszą wiarę, a na to raczej się
nie zanosi w żadnej przyszłości, jaką ktokolwiek mógłby sobie dziś wyobrażać. Przecież was
tępi z całą mocą swojej władzy.
- Znów zapominasz o czasie. Cierpliwość w ucisku, nawet najdłuższym, rodzi
nadzieję, a z nią niezwykłe owoce. Bóg dał mi już poznać, że wiele będzie jeszcze cierpień i
grozy za sprawą ciemności. I to przez niewyobrażalnie długie wieki.
- Wielkie rzeczy mówisz, nauczycielu – Gajus pochylił głowę przed Janem – ale i
straszne.
- Nadejdą wielkie nieprawości i nastanie gniew boży, ale tak być musi. – Jan znów
począł mówić ponad naszymi głowami, jakby głośno wypowiadając własne myśli, których
źródło i sens znał tylko on sam. – Zmagania z ciemnością będą trwały przez pokolenia, a całe
narody i państwa co i raz będą jej ulegać na wiele sposobów. I biada tym, którzy nie oprą się
na prawdzie Chrystusa, bo Bóg ich pokarze i wytraci. Będą fałszywi prorocy, by zwodzić
niewiernych, tumanić wątpiących i przestraszać słabych. Będą uzurpatorzy, szukający
światowych korzyści, przeniewiercy i handlarze wiarą, podszyci pychą, pragnieniem władzy i
mamony. Już dziś, u samych początków, mamy takich oszustów, a to dopiero przedsmak
przyszłości. Pojawi się największy wróg, antychryst, może nawet niejeden, który, mamiąc
pozorami, na czas jakiś zawładnie duszami ludzi, a oni poddadzą mu się z ochotą, pogrążając
w mroku. Imperia mroku i zła będą następować po sobie i padać, bo nic nie utrzyma się bez
Boga. Kołowrót historii wiele wykona obrotów, zanim nasz Pan ponownie zstąpi do nas i
zaprowadzi królestwo bożej miłości i sprawiedliwości.

283

Zamilkł, ale wciąż trwał w swym skupieniu, milczeliśmy i my. Gajus modlił się po
swojemu, ja zaś nie wiedziałem, co mam robić, a już tym bardziej powiedzieć. Rozumiałem
słowa, może nie ze wszystkim, lecz nijak nie byłem w stanie pojąć tego przesłania, bo
brzmiało dla mnie jak religijne wieszczenie, trącące wręcz szaleństwem. Zastanawiałem się,
jak ktoś, kto dał się wcześniej poznać przecież jako człowiek ze wszech miar rozumny, może
mówić rzeczy, z rozumem mające według mnie niewiele wspólnego.
Niemniej siła i stanowczość mowy Jana robiły mocne wrażenie, a przez to wbijała się
w pamięć mimo zamętu, jaki rodziła w głowie. Gdy znów przyszedł do siebie, wrócił mu
spokojny wzrok i pogodny uśmiech, aż wreszcie swym zwykłym głosem wrócił do
przerwanej rozmowy o mej podróży, wszelako nawiązując do tego, o czym przed chwilą
mówił.
- Wiele widziałeś, żołnierzu, ale patrzyłeś na to oczami rzymskiego dowódcy i
zwiadowcy, wypełniającego swe powinności i dane ci rozkazy. I tak też to po swojemu
zobaczyłeś, bo inaczej być nie mogło. Wiedz jednak, że kto pozostaje skupiony na
doczesności rzeczy, nie dostrzega tego, co dzieje się w ukryciu, za zasłoną ziemskich spraw.
- Przyznam, nauczycielu, że twoje prorocze słowa, któreś przed chwilą wypowiedział,
przyjmuję nie tylko z wielkim trudem i zakłopotaniem, ale i z równie wielkim
niedowierzaniem – odparłem oględnie, nie chcąc urazić go, mówiąc wprost, że mam je za
jakieś baśniowe urojenia. – Kto może wiedzieć, co nas czeka za tysiące lat? I kogo to dziś
może zajmować. Zresztą, skoro nie widzimy tego, co ukryte, to jak możemy to oceniać?
- Bo też inną miarę trzeba do tego przykładać. Bez światła duchowego widzenie
świata jest niepełne i zawodne, niczym zwodnicza ułuda.
- Zapewniam cię – odparłem, nie kryjąc już zniecierpliwienia – że to, co widziałem
było jak najbardziej rzeczywiste. Przemierzyłem szmat drogi i była to bardzo rzeczywista
mordęga. Niebezpieczeństwa nie były ułudą, podobnie jak ciągła obawa o los własny i
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podległych mi ludzi. W takich warunkach nie myśli się o wielkiej filozofii czy ulotności
życia.
- Nikt nie odmawia ci godnej podziwu praktycznej dzielności – odparł ugodowo,
najwyraźniej chcąc mnie udobruchać. – Dzięki niej w końcu dojechaliście do celu i wrócili
cali i zdrowi do domu.
- Ile czasu wam to zajęło? – Gajus, mimo swego popadania w rozmodlenie, był jednak
podszyty jak najbardziej zwyczajną młodzieńczą ciekawością.
- Od wyjazdu znad Istru, w sumie trochę ponad cztery miesiące w obydwie strony.
Potem jeszcze prawie miesiąc na powrót do Rzymu.
- A kogo jeszcze poznaliście oprócz tych Lugiów? Za tamtą wielką rzeką? –
dopytywał dalej. – Bo rozumiem, że przeszliście na drugą stronę.
- Dobrze mówisz, Gajusie. Przy zbiegu rzek były płycizny i brody, a miejscowy
przewodnik, za kilka drobnych monet doprowadził nas do nich i pokazał, jak i którędy mamy
się kierować. Po tamtej stronie znaleźliśmy już inny lud, z którymi ułożyliśmy się całkiem
dobrze, oczywiście nie za darmo. Chociaż już bez lugijskiego amuletu, bo on tam nic nie
znaczył – roześmiałem się.
- Ale chyba nie tylko on jeden tam żyje?
- Sporo ich spotykaliśmy dalej po drodze, ale wielu nazw ci nie podam, bo nijak nie
udało mi się w nich połapać. Najpierw byli ci, których u nas zwą Wenetami, ale potem to już
wielka mieszanina najróżniejszych narodów i plemion. Im bliżej morza, tym od nich gęściej.
Przychodzą tam ze wschodu, ale i przypływają z daleka, głównie z zachodu, z przybrzeżnych
krain germańskich. Od północy dobijają łodzie z tamtejszych lądów, ludzie bardzo odmienni i
wojowniczy, szukający nie tylko towarów, ale i niewolników. Co ciekawe, za jednym
morzem jest drugie, a tam Brytania, duża rzymska prowincja. Stamtąd czasami pojawiają się i
nasi ludzie, ale z rzadka, bo droga daleka i niebezpieczna.
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- A morze, jakie jest? Tak wielkie, jak mówią między żeglarzami?
- Na samym jego brzegu nie byliśmy. Tam są właściwie wielkie rozlewiska, trochę jak
w Egipcie nad Nilem. Ale jednego wielkiego portu nie ma. Są porozrzucane gęsto osady i
razem tworzą jakby rozległe miasto, ale bez jednej władzy. Każdy lud mieszka osobno i sam
się rządzi, właściwie podobnie, choć na własną modłę. Kto nowy przybywa z bliska czy
daleka, zawsze znajdzie swoich, do których może pójść. Ale ważni handlarze mieszkają jakby
osobno, bo niezależnie z kogo się wywodzą, trzymają ze sobą. Interesy, Gajusie, nie patrzą na
pochodzenie. Przy nich wszyscy bardziej patrzą sobie na ręce i podobnie oszukują. Jak
wszędzie na świecie – stwierdziłem tonem człowieka doświadczonego, który niejedno już
widział.
– Czy nie zastanowiły cię podobieństwa w tym co oglądałeś, a o których sam teraz
wspominasz? Ludzi i ich obyczajów? – pytanie Jana wydało mi się zwyczajne i nie wyczułem
w nim żadnej filozoficznej pułapki. – I nie tylko tych tam, na dalekiej północy, ale w ogóle
wszędzie, gdzie bywałeś? Czy nie pokazuje to, że wszyscy są tacy sami, a różnią się tylko są
w zewnętrzności życia, na miarę swych umiejętności i zdolności układania sobie własnego
ładu?
- Masz sporo racji, nauczycielu, ale z uporem powtarzam, że jedni zawsze są wyżej, a
inni niżej.
- W czym?
- Choćby w tym, czy ów ład, jaki sobie ustanowią, daje siłę i przewagę nad innymi.
- Czy tam, daleko od swego Rzymu i jego potęgi, czułeś się kimś lepszym? Albo
silniejszym? Bo przyznasz, że krucha była tam twoja wyższość.
- Wierz mi, rzymskie żelazo, srebro i złoto kruche tam nie są. Nasza broń, naczynia,
materie, klamry i hełmy mają tam dużą wartość – wyliczałem nie bez pewnej bezwiednej
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chełpliwości. – A już na pewno nasze monety, które tam znają i cenią. Tak samo ozdobne
szkło, choć przecież łatwo się tłucze – pozwoliłem sobie na odrobinę ironii.
- A gdybyś tego wszystkiego nie miał ze sobą? Ani drużyny groźnych zbrojnych,
odzianych w skóry i żelastwo?
- Wybacz, ale to pytanie raczej bez sensu – zauważyłem kątem oka, że Gajus aż się
żachnął na takie okazanie braku szacunku dla jego mistrza. – Po co miałbym tam się wybierać
prywatnie? To nie mój świat i nic mi do niego.
- Chyba żeby go podglądać na cesarski rozkaz – młodzik popisał się złośliwością,
jakby chciał mnie ukarać za moją uprzednią bezceremonialność.
- Wypełnianie woli cezara to dla jego żołnierza obowiązek, a nie prywatność. Z dobra
woli nikt nie walczy w bitwie, w której może zginąć. Ale skoro się najął do służby, musi być
posłuszny.
- Królowie świata łatwo szafują cudzym życiem – Jan rzekł to ostro, z odzieniem
goryczy. – Nawet i bez wojny – domyśliłem się, że mówi o losie chrześcijan.
- Wasi ludzie giną, bo nie chcą ustąpić przed prawem i idą przeciw innym bogom –
odparłem, dając do zrumienia, że wiem, o czym myśli.
- Nie ma innych bogów oprócz tego, który zesłał nam Swego Syna na odkupienie
grzechów i dla naszego zbawienia – Gajusowi wyraźnie wróciła modlitewna gorliwość.
- Mój Pan zapowiadał, że wierni będą prześladowani w Jego imię, wtrącani do
więzień, będą ginąć od miecza nawet ich rodziny i przyjaciele – Jan dołączył do tonu swego
ucznia. – Ale gdy czas się dopełni, odnajdą się w królestwie Boga – oświadczył z wielką
powagą.
- Mają więc pokornie iść na śmierć, nawet jeśli zachowują nauki twego Jezusa? Tego
właśnie nie pojmuję.
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- Bo twoje myślenie zasadza się na ziemskiej kalkulacji. Coś za coś, tu i teraz, od razu,
jak szybka wypłata za dobre sprawowanie. A to nie na tym polega.
- Więc mnie oświeć, na czym.
- Wspomniałeś o żołnierzach, idących na śmierć dla wojennych kaprysów cezara.
Chrystus nikogo na śmierć nie posyła, nikomu nic takiego nie nakazuje. To inni nas zabijają.
On niczego w ogóle nie rozkazuje. Nie masz od Niego przymusu. Tylko oczekiwanie miłości
wobec Boga i ludzi. A kto prawdziwie kocha, ten gotów jest ponieść ofiarę, nawet z własnego
ziemskiego życia dla życia wiecznego. Bo taka miłość jest dobrem największym. Kto
prawdziwie w to wierzy, ten to pojmuje całym sobą, bez słów i specjalnych wyjaśnień.
- Słowa rozumiem, ale sensu już nie – mimowolnie wzruszyłem ramionami. – Cóż,
widocznie nie dane mi jest pojąć istotę waszej wiary. Moja natura buntuje się przeciwko
takiej ofiarności, którą mam za wręcz samobójczą. Nadto z narażaniem życia nawet własnych
dzieci. To jakaś niedorzeczność. Wybacz, nauczycielu, bez urazy, ale mówię szczerze. Jestem
jaki jestem i już się nie zmienię. Nie jest mi pisane wasze królestwo niebieskie.
- Co ci jest pisane, tego nikt nie wie, a już na pewno nie ty sam. Niezbadane są wyroki
boże, a łaska Boga różnymi drogami do nas przychodzi. Nie znasz dnia, ni godziny – zaśmiał
się.
- Nie, nie, nie uda ci się mnie przekonać, choć jestem wdzięczny za to wszystko,
czegom się tu dowiedział – rzekłem, wstając do odejścia. – Nie będę się już dłużej
naprzykrzał. – chciałem jak najszybciej skończyć tę rozmowę, bo zmieszanie plątało mi się w
głowie ze złością. Nigdy jeszcze nie słyszałem tak wielu dziwactw za jednym razem, czując
bezradność z niemożności pogodzenia się z nimi, nawet jeśli niektóre z nich brzmiały
chwilami dość sensownie.
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_ Gdybyś jednak zmienił zdanie, drogę znasz – Jan skłonił głowę w pożegnalnym
geście. – I niech cie Bóg prowadzi – uczynił nade mną swój znak. – Bo chociaż się przed Nim
wzdragasz, to wiedz, że kto szuka i pyta, to już jakby znalazł.
Jeszcze raz skłoniłem się, po czym odwróciłem i szybko ruszyłem do górskiej ścieżki.
Ochłonąwszy od nadmiaru słów i gonitwy myśli, rozejrzałem się dokoła i zorientowałem, że
dzisiejsze spotkanie trwało nad wyraz długo. Ale minęło mi szybko i anim się wcześniej
spostrzegł, jak słońce chyliło się ku zachodowi.
Po zejściu na dół, już z oddali spostrzegłem, że w gospodzie panuje większy ruch niż
zwykle o tej porze dnia. Miejscowi schodzili się zwykle przed wieczorem, więc coś musiało
się wydarzyć, że zeszło się tu ich całkiem sporo. Przyczyna wyjaśniła się gdym dotarł na
miejsce, i niezwykle mnie uradowała. Wczesnym popołudniem przypłynęła łódź z Efezu z
nowymi towarami na sprzedaż i wymianę, co zawsze w takich razach stawało się okazją do
pogadania z żeglarzami o nowinach ze świata. Szykowało się tęgie popijanie, a dobiegający
gwar świadczył, że chyba właśnie się zaczyna. Na miejscu był już niezawodny w takich
sytuacjach Manes, Mastyn poganiał dziewczynę do roznoszenia wina, panowała wesołość i
wzajemne przekrzykiwania.
Nadarzała się więc sposobność do powrotu, z której bez wahania postanowiłem
skorzystać, bo dalsze moje przebywanie na wyspie nie miało już raczej sensu. Poznałem kogo
chciałem poznać, rozmawiałem o czym chciałem porozmawiać, dowiedziałem się wielu
rzeczy o chrześcijanach i ich nauczaniu, miałem kilka ciekawych rozmów z niezwykłym
Grekiem, zażyłem ciszy i spokoju z dala od wielkiego świata. Słowem, wypełniłem com sobie
zamierzył, jeszcze ze sporą nawiązką – i wszystko w sześć dni.
Niemniej skłamałbym twierdząc, że znalazłem wystarczające odpowiedzi na pytania,
jakie sobie postawiłem, wybierając się tę małą podróż. Wciąż niejasne i w istocie
niezrozumiałe pozostawało dla mnie to, czemu tak wielu ludzi garnie się do chrześcijan,
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mimo groźby znalezienia się poza prawem, zostania wygnańcem, a nawet dania za to głowy.
Co naprawdę powoduje, że ta nowa nauka przyciąga coraz to kolejnych wyznawców niczym
kamień magnesowy kawałki żelaza? W czym tkwi ta siła, której nie widać, a która przecież
jest i działa z taka mocą, że ludzie gotowi są narażać się dla niej na śmierć? Co w niej
sprawia, że w imię tej wiary człowiek jest w stanie pokonywać nawet naturalny odruch woli
życia?
Wyjaśnienia Jana były religijnej natury i nie trafiały mi do przekonania. Piękne słowa
o powszechnej miłości i o szczęśliwej wieczności po śmierci to jedno, ale przecież w praktyce
ta pierwsza to oczywista mrzonka, a o tej drugiej nic bliżej nie wiadomo, bo niby skąd.
Rozum buntuje się na takie obietnice bez pokrycia. Apostoł twierdzi, że to sprawa serca i
czucia, że zmysłami i umysłem boga poznać nie można, że pozostaje tylko bezwarunkowa
wiara w prawdziwość tego, co głosił i zapowiadał ich prorok.
On sam też był dla mnie nieodgadnioną zagadką. Nie miałem podstaw, by zaprzeczać
jego słowom o cudach, lecz powstanie z martwych nie mieściło mi się w głowie. Jeśli Jezus
był bóstwem, to czemu tak marnie zginął w swej ludzkiej postaci? I czemu miałoby służyć tak
niezwykle okazanie swej nieśmiertelności? Jeśli natomiast był tylko człowiekiem, to musiała
tam wtedy być jakaś sztuczka, w której może nawet jego uczniowie się nie połapali. Niemniej
wiarygodność Jana jako świadka tamtych zdarzeń zdawała się być oczywista, a jego szczera
żarliwość, gdy o tym opowiadał, nie były udawane. Jego rozumu też podważyć nie sposób,
tak jak i bijącej z niego uczciwości. Zatem błędne koło bez wyjścia. Ale, koniec końców, to
już nie mój kłopot. Przed wdawaniem się w zawiłości chrześcijańskich tajemnic wiary
chronił mnie zwykły zdrowy rozsadek.
Osobną sprawą był ton i stan ducha apostoła, gdy wygłaszał swe proroctwa. Robił to
spokojnie ale stanowczo, jak ktoś, kto doskonale wie co mówi, nie grzmiał i nie straszył po
kapłańsku minami i gestami. Jakby oznajmiał rzeczy mu znane, a przy tym wcale nie dalekie
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od słuszności w naszym, zwykłym rozumieniu rzeczy. Bo rzeczywiście, na dłuższą metę losy
świata kołem się toczą, tyle tylko że końca tego nigdy chyba nie będzie. Ale co to kogo
obchodzi, co się wydarzy za tysiące lat? Zapewne nic szczególnie nowego w porównaniu z
tym co już było i co jest teraz.
Otrząsnąłem się z rozpamiętywania po drodze tych dziwactw i doszedłszy do podestu
gospody siadłem przy jedynym wolnym stole przy drzwiach wejściowych. Zaraz podszedł
Mastyn z miną rozradowaną nadzieją na zyski, jakich spodziewał się i od pijących gości, jak i
od interesów, jakie przy okazji ich przybycia niechybnie zrobił. Nic tu się bowiem nie działo
bez jego udziału i pośrednictwa, a ludzie się z tym pogodzili, bo nie oszukiwał ponad miarę.
Każdy jakoś wychodził na swoje, a on sam, naturalny choć samozwańczy naczelnik całej
tutejszej gromady, zachowywał swoją pozycję nie do obalenia.
- Witaj, panie – powitał mnie gromko i wesoło. – Coś długo ci dzisiaj zeszło – nawet
nie pytał gdzie byłem, bo to już nie było żadną tajemnicą.
- Zagadaliśmy się, to i zeszło – tyle musiało mu wystarczyć za odpowiedź. – Duży tu
dzisiaj ruch. Pełno ludzi.
- Ale trzymałem to miejsce specjalnie dla ciebie – odparł z ostentacyjną wręcz
uprzejmością. – Zaraz zostaniesz obsłużony jak należy – dodał wielce obiecująco.
- Powiedz, Mastynie, czy dobrze się domyślam, że przypłynął ktoś z lądu?
- Nie mylisz się, panie – przytaknął. – To ludzie z Efezu. Choć nie ów Nikos, z
którym tu przybyłeś. Ale też dobry żeglarz i handlarz.
- Który to? – spytałem, spoglądając na gości, zebranych licznie przy największym
stole. – Chciałbym z nim porozmawiać.
- Czyżbyś zamierzał już nas opuścić? – słusznie domyślił się powodu mojego
zainteresowania.
- Tak, pora na mnie.
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- Szkoda – westchnął i pokiwał głową z niejakim rozczarowaniem. – Ale twoja wola.
Jeśli chcesz, przywołam go. Na pewno się zgodzi.
- Będę ci wdzięczny. Nie chcę wchodzić w tamto zamieszanie.
- Chwileczkę – ruszył w stronę biesiadników. Po krótkiej chwili wrócił w
towarzystwie rosłego mężczyzny, z wyglądu Greka, którego przedstawił imieniem Rufus.
- Chciałeś, panie, ze mną rozmawiać – przybysz spojrzał na mnie czujnie i uważnie.
- Tak. Siądź, proszę, Rufusie. Sprawa jest krótka i mam nadzieję, że się dogadamy.
Rozmowa trwała tyle, ile było trzeba, żebym mu przedstawił moją prośbę i domówił
cenę. Bez zbędnych złów oznajmił, że wracają pojutrze, więc jeśli nie zmienię zdania to mam
się stawić przy jego łodzi zaraz po wschodzie słońca.
- Znajdziesz mnie łatwo. Tylko się nie spóźnij, bo czekać nie będę – niezbyt był
rozmowny, o nic nie pytał, widać wystarczyło mu, że poleca mnie Mastyn.
- O to już się nie martw – odparłem spokojnie – ranne wstawanie to dla mnie żaden
kłopot. – Mastynie – zawróciłem się do gospodarza – podaj Rufusowi i jego ludziom trochę
dobrego wina na mój koszt. Przyjmij to jako dobry zadatek udanej podróży – dodałem,
zwracając się do marynarza.
- Znasz się, panie, na dobrych obyczajach – Rufus zaśmiał się zadowolony z mojego
gestu. – Wrócisz stąd cały i zdrowy – dodał z dużą pewnością siebie po czym wstał, by
wrócić do swoich.
Zaraz potem dziewczyna przyniosła mi jedzenie i wino, za które zabrałem się z wielką
ochotą i w doskonałym nastroju po rozmowie z właścicielem stateczku. Oczywiście, nie
musiałem długo czekać, gdy wyrósł przed mną Manes z kubkiem w dłoni i wesołkowatym
uśmieszkiem na twarzy.
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- Nie umknęło mojej uwadze, żołnierzu, że właśnie uciąłeś sobie krótką pogawędkę –
rzekł, dosiadając się i bez pytania dolewając sobie wina. – I domyślam się, że nie chodziło o
ceny ryb – dodał kpiąco.
- Proszę, proszę, cóż za godna podziwu spostrzegawczość – postanowiłem trochę się z
nim podrażnić. Nie miałem chęci na poważne rozmowy, dość było dziś tej jednej na górze z
Janem, długiej i bardzo dla mnie wyczerpującej. – A jaka domyślność. Nadałbyś się na
dobrego szpiega.
- Jako adept medyków ćwiczyłem oko na wpatrywanie szczegółów. To się przydaje na
każdą okazję. – Upił wina, spojrzał na mnie wzrokiem już trochę zamglonym i zamilkł na
dłuższą chwilę. – Zatem wyjeżdżasz. Szkoda. Polubiłem cię, żołnierzu. Będzie mi brakowało
naszych rozmów – chyba naszła go naraz melancholia, bo rzucał krótkie słowa, zupełnie nie
jak ktoś tak obrotny w języku jak on.
- Jeszcze mamy jutro cały dzień. Spotkajmy się wcześniej, to cię ugoszczę czym tylko
Mastyn przygotuje najlepszego.
- Nie odmawiam – spojrzał na mnie i znienacka zachichotał – bo nie chcę ci sprawić
zawodu. W końcu nieczęsto masz okazję obcować z tak światłym umysłem jak mój – rzucił z
teatralną emfazą.
- Manesie, już ci mówiłem, że się marnujesz. Przez twój upór świat traci nie byle
jakiego mędrca – chce żartów, będzie je miał.
- Próbujesz być złośliwy, ale kiepsko ci to wchodzi, żołnierzu.
- Staram się dorównać ci kroku. Ale trudno prześcignąć mistrza.
- Skoro tak, to udzielę ci krótkiej lekcji mądrości – pochylił się ku mnie i począł
perorować. – Pomyśl sam, na co światu mądrzy ludzie? Tylko marudzą i pouczają.
Przeszkadzają i irytują, bo mało kto lubi, jak mu się zabiera sprzed nosa krzywe lustro, w
którym wygląda pięknie i szlachetnie – wróciła mu swada i jasność mowy. – Czy to chłop,
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bankier, a już na pewno sam cesarz – każdy jest zadowolony ze swego rozumu. Więc wszyscy
szukają towarzystwa nie mędrców, lecz pochlebców. Albo tchórzy, którzy będą tańczyć, jak
im zagrają. Ot, mój drogi, taka jest cała praktyczna filozofia świata. Reszta to tylko gra słów i
pozorów.
- Zdawało mi się, że jesteś, czy ja wiem, stoikiem, ale najwyraźniej jednak jesteś
zwykłym ponurakiem. W każdym razie w tej chwili.
- Zwij jak chcesz, nazwy nie mają dla mnie znaczenia. Z moją wiedzą,
doświadczeniem i brakiem złudzeń chowam się czasami za maską wesołka, bo to bezpieczne.
Tu, na wyspie, zakładam ją z rzadka, co ma wielkie zalety. W wielkim świecie musiałbym ją
nosić na stałe, od czego bym pewnie zgłupiał z kretesem, oszalał albo zapomniał kim
naprawdę jestem.
Skończył i począł rozglądać się dokoła. Nagła werwa, jak mu przyszła, tak i nagle
odeszła. Zaskoczony jego przemową, milczałem, bo zwolna docierało do mnie, jak bardzo
musi być samotny ten człowiek z taką niewiarą w ludzi. Ale przecież na wyspie pomaga im
jako medyk, uczy ich dzieci, nie stroni od nich i chyba zbytnio ich nie strofuje. Więc musi
być w nim jakieś rozdarcie, bo nie mógłby tego wszystkiego robić, gdyby jakoś po swojemu
ich nie lubił i się do nich nie garnął.
- Dajmy już sobie na dziś spokój sprawom, które i tak nas przerastają – wstał i zabrał
swój kubek. – Wracam do tamtej kompanii i będę się z nimi dobrze bawił, mimo rzekomego
ponuractwa, które mi zarzucasz – uniósł rękę na pożegnanie. – A o zaproszeniu na jutro
pamiętam i nie zapomnę.
Zostałem sam ze swoimi myślami, które zwolna odpływały, a ich miejsce zajęła
leniwa błogość po jedzeniu i winie. Gwar mnie nie męczył, więc nie było co uciekać do
swego pokoju. Trwając tak w miłym bezruchu zauważyłem, że od strony morza nadszedł
jakiś młodzieniec i dołączył do zebranych przy wspólnej zabawie. Rufus wskazał palcem na
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jednego ze swych ludzi, a ten wstał i ruszył do brzegu. Domyśliłem się, że wymienia kolegę
przy pilnowaniu łodzi tak, żeby każdy z przybyłych miał swój czas przy ucztowaniu z
miejscowymi. Wydało mi się to zwyczajne, lecz gdy odwróciłem wzrok ku drzwiom gospody
spostrzegłem coś, co mnie zaciekawiło. Oto nasza miejscowa piękność wpatrywała się w
nowego gościa nader uważnie, a on odwzajemniał jej spojrzenie jakby dawał jakieś znaki. Ze
starego nawyku począłem obserwować, czy też aby coś dalej się miedzy nimi nie wydarzy.
I rzeczywiście, nie zawiodłem się. Niebawem dziewoja podeszła jakby nigdy nic,
niosąc wino, ale stawiając je przed nim zatrzymała się na krótką chwilę, udając, że poprawia
coś przy swym stroju. Młodzieniec zagadnął do niej, a gdy pokiwała głową, wyjął zza
pazuchy jakiś mały zwitek i – niby to moszcząc się wygodniej koło kompanów – ukradkiem
wręczył jej go tak, że nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Dziewczyna zabrała się z powrotem
i nic nie dając po sobie poznać równie ukradkiem schowała odebraną rzecz za koszulę.
Marynarz spode łba odprowadził ją wzrokiem po czym upewniwszy się, że jej nikt o nic nie
pyta, zabrał się do picia i spokojnie dołączył do rozmowy swych towarzyszy. Trwało to
ledwie dwie chwile, nikt nic nie zauważył, wszyscy oddawali się powszechnej radości,
przerywanej co i raz gromkim śmiechem.
Zawsze miałem dobre oko do drobiazgów i pozornie nieznaczących zachowań, więc
odruchowo wychwyciłem tę wymianę czegoś, co mogło być albo małym pakunkiem, albo
wręcz listem. Dostrzeganie takich niewidocznych dla innych znaków i momentów nieraz
ratowało mi życie, teraz więc mimowolnie rozbudziło moją wyobraźnię, tyle że nie jako
zagrożenie, ale ciekawostka. Zacząłem snuć rozmaite przypuszczenia, jedno bardziej
fantazyjne od drugiego, lecz szybko mi się to znudziło. Nie moja rzecz, co kto komu daje,
nawet w tak dziwny sposób.
Niemniej owa ukradkowość w spotkaniu młodego marynarza z nieszczęsną służąca
Mastyna przywiodła na pamięć wspomnienia sprzed lat, kiedy to wędrowałem na północy w
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towarzystwie dziewczyny też niezwykłej, tyle że innego zgoła rodzaju. Sam też wtedy kryłem
się ze swym spoglądaniem na nią, zupełnie z początku bezwiednym. Bo też gdy w
Carnuntum, jeszcze przed wyprawą, w odruchu litości wybroniłem z opresji młodą
Kwadyjkę, nie przypuszczałem, że ktoś całkiem mi obcy z urodzenia, pozycji, a także
szczególnego jak na kobietę zawziętego charakteru, okaże się kimś zgoła innym, niż
przypuszczałem na pierwszy rzut oka. Wywodziła się z ludu, który mieliśmy zawsze za
gorszy od nas właściwie we wszystkim, a gdy nam gospodarzyła miałem ją właściwie za
ledwie widoczny cień, snujący się po naszej kwaterze. Ot, sługa i nic więcej.
Z czasem jednak zorientowałem się, że choć jest cicha, to jednak bystra i
spostrzegawcza, co mi się spodobało, bo to ceniona przez mnie cecha dobrego obserwatora.
Skończyło się na tym, że nie tylko wyprosiła, by jechać z nami w daleką drogę, ale potem
wykazała się dużą przemyślnością i odwagą w wielu trudnych sytuacjach, zwłaszcza gdy
trzeba było radzić sobie w zyskiwaniu przychylności ludzi różnych plemion. Jej umiejętność
podpatrywania i dar zjednywania sobie babskimi sposobami ich życzliwości, także szybkiego
uczenia się obcej mowy, okazał się nad wyraz użyteczny i skuteczny. Nie bała się trudów
podróży, ciężko pracowała jak my wszyscy, nie marudziła i nie miewała złych humorów. Nie
była niezastąpiona, bo takich ludzi w ogóle nie ma, ale wręcz nieoceniona. Polubiliśmy ją
wszyscy, a że nie robiła żadnych kobiecych sztuczek, żeby unikać obowiązków, więc szybko
stała się po prostu świetnym kompanem, na którym można było polegać.
Tak to nieraz bywa, że osoby, na które nie zwracamy uwagi albo mamy za niepozorne
lub bezwartościowe, gdy za sprawą zrządzenia losu trafi im się szansa na odmianę życia,
ujawniają swoje ukryte zdolności i wpędzają nas nimi w zdumienie. Stąd biorą się rozmaici
wyzwoleńcy, którzy dochodzą nieraz do wysokich stanowisk, dużej fortuny albo choćby
znacznej pomyślności. Czy podobnie mogłoby być z tutejszą służącą Mastyna, która uwijała
się teraz miedzy gośćmi?
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Przerwawszy wspominki zacząłem się jej przyglądać uważniej, czy aby nie da się w
niej dopatrzyć jakichkolwiek oznak czegokolwiek, co mogłoby takie przypuszczenie
uzasadniać. Cóż, nie sposób byłoby zapomnieć o jej nieforemnej i odpychającej urodzie, ale
może pod tą okropną powłoką coś się jednak kryje? Tylko co by to miało być? Prawie w
ogóle się nie odzywa, głupkowato uśmiecha, porusza niby zręcznie ale jakoś tak ociężale –
słowem katastrofa. Jak by nie patrzeć, nic tam w środku dopatrzeć się chyba nie da. Dałem
więc sobie spokój bzdurnym pomysłom i znów zapadłem w błogie lenistwo, zadowolony, że
właśnie trafiła się okazja, by niebawem zabrać się z wyspy na ląd. Gdy poczułem, że zwolna
zapadam w senność, wstałem, poszedłem do siebie i zanim zdążył o czymś pomyśleć,
usnąłem kamiennym snem

Dzień siódmy i ósmy
Rano, podczas śniadania, uciąłem sobie pogawędkę z Mastynem, zmęczonym i
niewyspanym, ale najwyraźniej zadowolonym z wczorajszego zysku. Był trochę zajęty, bo
doglądał interesów marynarzy z miejscowymi, które przechodziły przez jego ręce, także
wnoszenia i wynoszenia towarów z szopy, jaką miał za gospodą. Wykorzystałem chwilę
przerwy w tej krzątaninie i kazałem przygotować na wieczór coś specjalnego, by godnie
ugościć Manesa przed odjazdem. Dosiadł się, zaczęliśmy gwarzyć o tym i owym, głównie o
handlu w wielkim świecie i o moich przygodach podczas towarzyszenia karawanom w Syrii.
Przy okazji spytałem, czemu sam mnie obsłużył, a nie kazał nieść jedzenie służącej.
- Jeszcze nie przyszła. Wczoraj pracowała do późna, więc dałem jej wolne do
południa.
- To ona nie mieszka u ciebie?
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- A skądże – żachnął się. – Tylko posługuje. Mieszka niedaleko, ze starą matką, którą
się opiekuje. Tam jest duża bieda i gdyby nie ona, kobiecina by przepadła. Czasami
pozwalam zabierać dla niej trochę resztek po gościach.
- Przyzwoity z ciebie człowiek, Mastynie – pokiwałem głową z uznaniem. Niech się
cieszy, bo pewnie mało kto go tu chwali. Trzyma wszystko żelazną ręką, więc się go trochę
boją. Poza tym tutejsi bez wątpienia siedzą u niego w kieszeni, a to nie sprzyja nadmiernej
ludzkiej sympatii.
- Poczciwa z niej dziewczyna, ale głupia, i sam widziałeś jak wygląda. Szczęścia to
ona w życiu nie zazna, ale roboty się nie boi, to sobie radzi.
Więcej nie dopytywałem, ale przyszedł mi do głowy inny koncept. Postanowiłem
jeszcze raz pójść pod grotę, tym razem tylko żeby się pożegnać i pomyślałem, że nie godzi się
iść z pustą ręką.
- Znajdzie się u ciebie trochę dobrego wina w jakim małym dzbanie, ale z pieczęcią?
- U mnie wszystko się znajdzie, jak trzeba - To przygotuj mi i przynieś. Zabiorę ze sobą.
- Jak ma być dobre, to nie może być tanie – nie byłby sobą, gdyby nie wspomniał od
razu o pieniądzach.
- Nie martw się, chyba sobie poradzę. A wieczorem się rozliczymy ze wszystkiego.
Wedle życzenia, panie. – Teraz będzie miał kłopot. Wie przecież, że na cenach się
znam i nie dam się oszukać, więc spróbuje wynaleźć jakiś pretekst, żeby jednak wyciągnąć ze
mnie ile się da. Ciekawe, co wymyśli.
Trochę to trwało, ale w końcu przyniósł o co prosiłem. Naczynie nieduże, zgrabne,
odpowiednio ważące, ze stemplem na wosku. Postawił ostrożnie, odgrywając udanie, jaką to
też wspaniałość mi oferuje.
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- Z najlepszych, jakie mam, dla specjalnych gości – stary chytrus wziął mnie na
pochlebstwo, ale nie uwierzyłem mu ani na jotę. Lecz miałem nadzieję, że jednak nie będzie z
tych najgorszych.
- Doskonale – wstałem, zabrałem dzban i bez pośpiechu ruszyłem ku dobrze mi już
znanej drodze.
Szedłem sobie spokojnie, bez żadnych wielkich zamiarów, bo też nie miałem
szczególnego celu w tej wizycie oprócz tego, by pokłonić się na pożegnanie człowiekowi,
który choć przez ostatnie kilka dni nieźle zawrócił mi w głowie, to jednak dal się poznać jako
ktoś naprawdę ciekawy i niezwykły. Okazał życzliwość obcemu przybyszowi i cierpliwie
wyjaśniał mu swoją naukę. A przecież miał wszelkie powody, by potraktować niechętnie
wścibskiego i podejrzanego natręta, praworządnego rzymskiego obywatela i dawnego
cesarskiego żołnierza. Szczęśliwie wyszła na jaw dawna sprawa z Gajusem, co niewątpliwie
przyczyniło się do dobrego przyjęcia i otwartości w rozmowach.
Gdy doszedłem do bocznej ścieżki, spostrzegłem z oddala, że młodzik siedzi przy ich
małym stole, pisząc coś, najwyraźniej pod dyktando swego nauczyciela. Byli tak zajęci, że
dopiero gdy usłyszeli, jak się zbliżam, podnieśli głowy i zaprzestali swej pracy.
Zorientowałem się, że przyszedłem nie w porę, ale wycofać się nie było już jak.
- Witajcie i wybaczcie najście, ale ja tylko na chwilę – zbliżyłem się i ukłoniłem,
przepraszając tym, że zakłócam im spokój. – Chcę się pożegnać, bo nadarzyła się okazja i
jutro wracam do Efezu.
- Prawda, mamy tu coś do zrobienia, ale nic nie szkodzi, krótka rozmowa kłopotu nam
nie sprawi – Jan uśmiechnął się i z lekka odkłonił, dając do zrozumienia, że czasu na
spotkanie jest niewiele. – Pozdrawiam cię w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa – dodał
swe zwykle słowa powitania.
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- Zatem przyjmijcie, proszę, ten drobny upominek – postawiłem dzbanek na brzegu
stołu. – Nie wiem, czy wasz bóg zezwala wam pić wino, ale mam nadzieję, że to nie, jak wy
nazywacie, grzech – spytałem pół żartem, pół serio.
- Mój Pan zamienił kiedyś wodę w wino na godach weselnych, więc o to się nie martw
– zaśmiał się apostoł. – A za szczery podarunek z całego serca dziękujemy.
- Na odchodnym powiem tylko tyle, że choć twoje nauki niezbyt mnie przekonały, to
jednak wiele się od ciebie dowiedziałem i chyba nawet nauczyłem. Może nie tego, czego byś
się spodziewał, ale zapadły mi w pamięć.
- Przechowuj je w niej, bo nie wiesz, czego Bóg może od ciebie zażądać i kiedy –
popatrzył na mnie znacząco, ale na tym poprzestał.
- Poproś go, by mnie doprowadził szczęśliwie do domu –
- I do żony, którą tak bardzo kochasz. Tej, z którą przemierzyłeś kawał świata – dodał,
gdy zauważył moje zaskoczenie. – Pomodlę się za ciebie i twoich bliskich.
- Skąd to wiesz? Nic nie wspominałem o swojej rodzinie?
- Jezus nie raz powtarzał nam: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Prawda,
mówił o sprawach wielkich i bożych, ale to nauczanie stosuje i do zwykłych spraw ludzkich.
Przecież byłeś zwiadowcą, to wiesz, co mam na myśli – dodał przekornie.
- Nic przed tobą się nie ukryje, nauczycielu – roześmiałem się, przypomniawszy sobie,
że przecież wspominałem o dziewczynie w podróży. Ale jak doszedł do tego, że została moją
żoną?
- Wiele opowiedziałeś, a ja wiele pojąłem. Stałeś się dla mnie znakiem bożym, a ja
zrozumiałem nie tylko to, co opowiedziałeś, ale i to, co zamilczałeś – wymienił spojrzenie z
Gajusem.
- Wciąż tego nie rozumiem, ale skoro tak twierdzisz, to mam nadzieję, że będziesz
mnie dobrze wspominał. I ty też, Gajusie.
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- Niech łaska Pana naszego będzie z tobą, dobry żołnierzu – rzekł Jan sentencjonalnie
i z mocą.
- Nie wiem, czy na nią sobie zasłużę? – trochę zażartowałem, ale bez złej woli.
- Gdy na ciebie spadnie, pierwszy się dowiesz.
- Czyżby? Niby jak?
- Wtedy ci się to samo wyjaśni.
- Znów mówisz zagadkami, panie. Szkoda, że już się więcej nie spotkamy, bo bym cię
prosił o ich wyjaśnienie.
- Będę się modlił, byś je kiedyś znalazł.
- Pozostańcie więc w dobrym zdrowiu i nadziei na to, że nadejdą dla was lepsze dni. –
Jan nic już nie powiedział, ja zaś zabrałem się do powrotu.
- Odprowadzę cię do drogi, jeśli można – rzekł naraz młodzik. – Pozwolisz,
nauczycielu? – spytał grzecznie. Ten przyzwalająco kiwnął głową.
- Będzie mi milo – odparłem nieco zdziwiony. Co mógł do mnie mieć, czego nie
chciał powiedzieć przy swoim mistrzu?.
- Najpierw proszę, byś nie miał mi za złe moich złośliwości – rzekł, gdyśmy już trochę
oddalili się od groty. – Pan dał mi sposobność spotkać po latach człowieka, który uratował
życie mnie i mojej matce, a ja okazałem się takim niewdzięcznikiem Czy mi to wybaczysz?
- Gajusie, dajże spokój, nie ma o czym mówić.
- Chwała najwyższemu – chyba jednak przesadzał z tym modlitewnym tonem. – Ale
jest jeszcze coś, co powinieneś wiedzieć.
- Co takiego?
- Nauczyciel powiedział ci, że twoje przybycie to znak boży. Nie tłumaczył mi jaki i
jak go odczytał, ale widziałem jak bardzo się przez te rozmowy ożywiał. Aż na koniec
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postanowił, że pora zacząć spisywać to, co przeżył u boku swego Pana. I jeszcze więcej, bo
myśli zapisywać to, co mu Bóg objawia w tylko dla niego dostępny sposób.
- I naprawdę sadzisz, że to za przyczyną naszych spotkań? – roześmiałem się z
niedowierzaniem. – Jestem pewny, że twój mistrz ma własne powody, by coś postanawiać, a
moja osoba nie ma tu nic do rzeczy.
- Mam inne zdanie – zdecydowanie zaprzeczył – Uważam, że owszem, nie ty sam to
sprawiłeś, ale przez twoją obecność Bóg jakoś tak to uczynił, że rozbudził w nim chęć
wyłożenia nauki naszej wiary przez słowo pisane. Wierz mi, nigdy jeszcze w mojej
przytomności ani razu nie godził się na zapisanie swego świadectwa tamtego czasu. Zresztą,
sam przecież słyszałeś.
- Przecież zawsze nauczał, i to wielu ludzi.
- Ale co innego ulotna mowa, a co innego trwała księga. Bo zdecydował, że ją napisze
dla przyszłych pokoleń i dla szerzenia bożej prawdy między narodami.
- Skoro tak sądzisz, nie będę się z tobą spierał. Ale przyznasz, że byłoby dziwne,
gdyby wola chrześcijańskiego boga objawiała się przy pomocy niedowiarka i po waszemu
poganina.
- Niezbadane są Jego wyroki i nie nam o nich sądzić. Przyjmujemy je w duchu
posłuszeństwa i wdzięczności.
Niechże więc i tak będzie. Ale ty, Gajusie, będziesz miał teraz mnóstwo pracy.
- Już nie mogę się doczekać! Musimy tylko zdobyć więcej przyborów do pisania. To
spory kłopot, ale nie aż tak wielki, żeby z bożą pomocą się z nim nie sprawić.
- Zatem życzę powodzenia. – Już miałem odejść, ale znienacka zaświtała mi głowie
pewna dziwna myśl. Po jego ostatnich słowach coś mi kazało dodać dwa do dwóch i chciałem
sprawdzić, czy wyjdzie cztery.
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- Powiedz, Gajusie, tak miedzy nami, czy są tu na wyspie jacyś wasi wyznawcy? Mam
na myśli jedną konkretną osobę.
- Czemu pytasz? – zmieszał się, zapewne z ostrożności.
- Z czystej ciekawości. Nie bój się, obiecuję, że to zostanie między nami – dodałem
dla uspokojenia go, widząc, że się waha. – Nie dam nikomu poznać, że coś wiem.
- Jest ktoś taki – wydusił z siebie niemal szeptem.
- Służąca z gospody, gdzie się zatrzymałem – rzuciłem ni to stwierdzenie, ni pytanie.
- To dobra dziewczyna – nawet nie udawał, że się zastanawia. – Między ludźmi
nieszczęśliwa, ale u Boga znalazła pociechę – odpowiedział nie wprost, ale tyle, ile chciałem
wiedzieć. – Domyśliłeś się?
- Przecież byłem zwiadowcą, Gajusie. Nie tylko twój nauczyciel umie dostrzegać to,
co dla innych niewidoczne. Mam w tym trochę wprawy, choć wyłącznie do spraw bardzo
przyziemnych.
- Ale pamiętaj, obiecałeś.
- Nic mi tego, kto w co wierzy. A jej chyba rzeczywiście przyda się boskie wsparcie,
bo na ludzkie nie ma co liczyć. – Gajus tylko przytaknął głową, a ja dałem znak, że już
wracam na dół. – Bywaj zdrów i uważaj na siebie i swego nauczyciela.
- Nazwał cię dobrym człowiekiem i się za ciebie modlił. Oby Bóg go wysłuchał i cię
oświecił – odwrócił się i szybko poszedł do groty.
I tak to zakończyła się moja przygoda z żydowskim prorokiem, z cesarskiego rozkazu
wygnanym na małą wysepkę tak jakby był jakimś groźnym dla Rzymu złoczyńcą.
Przyjechałem tu trochę przez ciekawość, trochę dla urozmaicenia podróży, sam nie wiem, co
przeważyło. Manes sugerował, że to Trajan podszedł mnie sposobem, bym coś wywąchał o
chrześcijańskim przywódcy, bezwiednie wykonując szpiegowskie zadanie. Głupie to było
przypuszczenie, bo nigdy nie miałem się za kogoś, z kogo można zrobić bezwolne narzędzie
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do czegokolwiek. W wojsku są jasne rozkazy i mus pod karą za nieposłuszeństwo, ale wolny
człowiek zawsze ma wybór i jest panem samego siebie.
Dlatego, niepodległy żadnej zwierzchności prócz własnego rozumu i honoru, dałem
obietnicę Gajusowi, że to, czegom się domyślił o dziewczynie, a co mi otwarcie potwierdził,
zachowam wyłącznie dla siebie. Zresztą, nie tylko to, lecz i odkrycie, iż apostoł mimo
odosobnienia pozostaje cały czas kontakcie ze swymi wyznawcami na lądzie, a także domysł,
jak to się odbywa. Przypływają listy, może i coś jeszcze, ukradkiem przekazywane służącej
Mastyna, która zanosi je nocą do groty i zapewne stamtąd przynosi też jakieś polecenia do
wysłania. Zwykły marynarz w gospodzie nie budzi niczyich podejrzeń, wszystko odbywa się
szybko i gładko. W sumie proste sztuczki, trochę jak zabawy dziecięcych spiskowców, ale
dzięki nim Jan wciąż pozostaje przywódcą swych wyznawców, choć siedzi na wyspie i
pozornie pozbawiony jest wpływu na ich poczynania i los chrześcijańskiej społeczności.
Ciekawe, czy Mastyn czegoś się domyśla? Trudno powiedzieć. Wie chyba o
wszystkim, co dzieje się na wyspie, ale czy orientuje się, że jego służąca jest chrześcijanką i
nadto pomaga staremu apostołowi w jego porozumiewaniu się ze swymi wyznawcami w
Efezie? Gdyby tak było, zapewne doniósłby o tym pojawiającym się tu czasami strażnikom.
Ale może trzyma te swoje domysł dla siebie z jemu tylko wiadomych powodów? Ktoś taki,
jak on, jeśli już coś robi, to włącznie dla pieniędzy, a z takiego donosu zysku w złocie raczej
by nie miał. Przypochlebienie się władzy niewiele by mu dało, ma tu swój spokój, swoje
rządy, więc jeśli miałby taką wiedzę to raczej trzymałby ją dla siebie na wypadek, gdyby coś
naprawdę zagroziło jego interesom. Zresztą, nie moja to była rzecz, więc zaniechałem
zastanawiania się nad kalkulacjami wyspiarskiego sknery.
Niemniej donosy w Rzymie to powszechność, bo można na nich wiele zyskać, bądź na
majętności, bądź pozycji. Delatorstwo popłaca, bo dostaje się udział w konfiskacie i zyskuje
łaskę zwierzchności. Ileż to fortun z niego się wzięło, ilu marnych ludzi wyniosło się dzięki
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oszczerstwom, plotkom i pomówieniom przez półprawdy, ilu doszło z chciwości i przez lepką
usłużność do znacznych godności. Na to jednak trzeba wciąż krążyć w wielkim świecie, a taki
dajmy na to Mastyn doskonale wiedział, że lepiej być pierwszym u siebie, niż szukać
znaczenia gdzieś daleko wśród stada jemu podobnych hien.
A ja sam? Przecież gdybym zechciał coś zyskać na tym, czego się tu wywiedziałem,
wystarczyło, bym po powrocie z wyspy zaszedł do Trajana i mu to ze szczegółami
opowiedział. Na pewno nie minęłaby mnie nagroda, może nawet później pochwala samego
cesarza. Ale na samą myśl o takiej niegodziwości zrobiło mi się niedobrze. Jakże łatwo jest
zostać kanalią. Wystarczy za nic mieć przyzwoitość i nie bacząc na to, że pośle się kogoś na
pewne zatracenie, ulec pokusie niezasłużonej korzyści z czyjejś zguby. I jeszcze potem
pławić się w sukcesie. Ten powszechny zwyczaj zawsze budził we mnie wielką niechęć. Co
innego pokonać wroga w otwartej walce, czy przechytrzyć rywala w grze na podstępy, a co
innego wbić komuś z zimną krwią nóż w plecy z zachłanności lub zawiści.
Czasu miałem do woli, było upalnie, w dole nic mnie nie czekało szczególnego, więc
zszedłem na bok i ułożyłem się w cieniu miedzy drzewami. Wspomniałem uwagę Jana o
powrocie do domu i żony. Ciekawe, po czym się domyślił, że to ta sama dziewczyna, o której
wspomniałem w mojej opowieści? Mówiłem przecież bez żadnych aluzji, mimochodem, a
jednak musiało mnie zdradzić coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy. Może ton głosu,
mimowolny uśmiech, jakiś gest? Umiałem pilnować się w rozmowach, dobierać słowa tak, by
znaczyły dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Ale stary prorok chyba rzeczywiście umiał
odczytywać ukryte myśli i wnikać w głąb ludzkiej duszy. A może to kwestia wieku i
doświadczenia, z czego w naturalny sposób bierze się lepsza znajomość ludzkiej natury i
zdolność odczytywania jej tajemnic? Czy to dotyczy również i takich, które człowiek sam
przed sobą skrywa albo wręcz i takich, które siedzą w nim tak głęboko, że sam nie zdaje sobie
z nich sprawy?
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W Efezie stary grecki nauczyciel Tyranos wspomniał, że podobno Jana wystraszył się
nawet sam cesarz. Wtedy wydało mi się całkiem bez sensu. teraz jednak pomyślałem, że coś
w tej pogłosce mogło być z prawdy. Może Domicjan jakoś poczuł, że jego więzień zajrzał mu
do umysłu, a może sam Jan powiedział coś takiego, co mogło świadczyć, iż przeniknął
cesarza na wylot? Czemu więc ten nie kazał go wtedy zabić, jeśli nawet nie dla racji
politycznych, to ze zwykłego strachu?
Apostoł starał się mnie przekonać, że w życiu nie ma przypadków. więc zapewne
wyjaśniłby to przez wsparcie boskiej siły, która go ochroniła, ale takie tłumaczenie jakoś nie
przemawiałoby mi do przekonania. Chociaż z bogami nigdy nic nie wiadomo, a już na pewno
z bogiem chrześcijańskim, o którym nic właściwie nie wie nikt spoza kręgu jego wyznawców.
Według mnie cesarz podjął decyzję wedle własnej woli i nie ma co mieszać do tego woli
bożej czy jakiejkolwiek innej. Ale tak czy owak, Jan wywinął się z opałów i choć wpędzony,
nadal rządził chrześcijańską społecznością, tyle że teraz z oddalenia.
xxxxx
Moje powątpiewanie co do nieuchronności zdarzeń za sprawą woli boga było
zdecydowane, niemniej zastanawiając się nad tym, co mi się przydarzyło z Wentą musiałem
przyznać, że dziwnie się ta cała historia potoczyła. Bo przecież w każdym jej momencie
miałem wolny wybór, a jednak decydowałem jakby wbrew wszystkiemu, co nakazywał
zdrowy rozsadek i moja pozycja życiowa. Nie musiałem stawać w obronie obcej, kwadyjskiej
dziewczyny, nie musiałem zgodzić się na zabranie jej z nami w podróż, a potem mogłem
zapanować nad rodzącymi się uczuciami i nie ulec im, zwłaszcza w chwili próby, jakiej
poddała mnie natura. Ba, nawet później mogłem przecież wrócić do Rzymu i zostawić ją
gdzieś w dalekim świecie, nie będąc niczym ani przez nikogo do czegokolwiek przymuszany
czy zobowiązany. Zostałoby wspomnienie miłej przygody, ot takiej, jakich w żołnierskim
życiu przytrafia się bez liku w całym świecie. A jednak stało się inaczej.
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W drodze stopniowo nabierałem do niej coraz więcej uznania za dzielność, wreszcie
pewnego podziwu za jej talent do zmyślnego radzenia sobie między obcymi. Nie powiem,
żebym wodził za nią oczami, ale przyglądałem jej się z zadowoleniem, nawet z
przyjemnością. Z czasem nasze wspólne narady z Galenem przy jej obecności stały się
codziennością, a krótkie uwagi, jakie niekiedy wtrącała, okazywały się całkiem sensowne i
przydatne. Do dziś nie potrafię powiedzieć, w którym momencie zorientowałem się, że w
swym do niej stosunku przekroczyłem granicę między sympatią, a uczuciem zgoła dla mnie
niezwyczajnym.
To trochę tak, jak z chorobą, która czas jakiś dojrzewa w utajeniu, a my nie
odczuwamy jej ani tym bardziej nie podejrzewamy, że nas toczy, dopóki nie objawi się z całą
siłą. Tu też nic nie stało się od razu, odczuwanie bliskości narastało stopniowo. Wspólne
pokonywanie i przeżywanie uciążliwości długiej podróży rodzi zażyłość w codzienności,
kiedy to wędrowcy zaczynają rozumieć się w pół słowa, przez gesty, wymianę prostych uwag
praktycznych, drobnych odruchów pomocy, krótkich, porozumiewawczych spojrzeń. Taka
zwyczajność powoli wciąga, ludzie wtedy uzupełniają się we wspólnej sprawie, szybko też
wychodzi na jaw co kto jest wart. Nie ma czasu ani ochoty na udawanie czy nawet na
ukrywanie wstydu, że czego się nie potrafi, na fałszywą ambicję i jakieś popisy czy humory.
Z moją drużyną przeszliśmy wspólnie wojnę w Judei, każdy wypełniał swoje
obowiązki, znaliśmy swoje zdolności i możliwości w znoszeniu trudów wypraw
zwiadowczych. Wiedzieliśmy, że możemy na sobie polegać, kto w czym jest najlepszy,
obywało się bez zbędnych wyjaśnień, jak to w dobrze zgranej i sprawdzonej grupie.
Dopasowanie się do niej to duża sztuka, a przekonałem się już kilkakrotnie, gdy ktoś
próbował do nas dołączć, że nie każdemu się to udawało.
Wenta jeszcze w Carnuntum dala się polubić, a w drodze niejako naturalnie zżyła się z
nami, choć z pewną rezerwą na swój kobiecy sposób. Ale znała swoje miejsce w szeregu, a od
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czasu gdy zaczęła udatnie i z pożytkiem udawać kapłankę, zyskała sobie uznanie za spryt i
swego rodzaju odwagę. Jeden głupi błąd, chwila nieostrożności, nadmiar podejrzliwości czy
niechęci ze strony mieszkańców w mijanych osadach, a zwłaszcza ich kapłanek, mógł
skończyć się fatalnie i dla niej samej, i dla nas wszystkich. W swej roli dawała sobie
doskonale radę, zachowywała czujność i rozważne opanowanie, choć zapewne kosztowało ją
to sporo obaw, nawet strachu. A przy tym, wiedząc jak wiele od niej zależy, nie próbowała się
wynosić ponad swoją pozycję miedzy nami i nie oczekiwała okazywania jej jakichś
szczególnych względów. Choć przyznam, że nabrała pewności siebie i niekiedy okazywała
upór w przekonywaniu nas do swoich racji w ocenie tego, co się wtedy działo.
Swoim ludziom i kupieckim strażnikom nakazałem, by wciąż mieli na nią baczenie, a
jej samej zabroniłem samowolnego oddalania się poza zasięg naszego wzroku i słuchu. Z
oczywistych względów była to chwilami pewna niedogodność, ale budziła raczej wesołość
niż stwarzała dla niej kłopot. Tłumaczyłem to sobie i innym obawą o jej bezpieczeństwo, nie
tyle jako kobiety, lecz jako cennego towarzysza podróży.
Po przejściu na druga stronę wielkiej rzeki szliśmy wzdłuż jej brzegu, ale w pewnym
momencie skręciliśmy bardziej ku północnemu wschodowi, idąc za radą ludzi z osad tych,
których ponoć u nas zwano Wenetami. Tyle, że tam nazwy były inne, ale to nie miało
specjalnego znaczenia. Różne wtedy spotkaliśmy ludy i plemiona, ale wszędzie było tak
samo. Postoje, początkowa ostrożność, lepsze lub gorsze porozumiewanie się, trochę
drobnego handlu na wymianę. W sumie zeszło nam jeszcze około dwudziestu dni nim
dotarliśmy do tego rozlewiska, o którym wspominałem Janowi. O jego bliskości świadczyły
coraz liczniejsze osady i coraz większy miedzy nimi ruch wytyczonymi drogami,
prowadzącymi przez suche i bezpieczne przejścia dla ludzi i zwierząt, nawet wozów, jakie się
trafiały. Wreszcie dojechaliśmy do miejsca, gdzie osady przechodziły jedna w drugą, tworząc
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coś na podobieństwo miasta, tyle że zupełnie niepodobnego do tego, co my u nas znamy pod
tą nazwą.
Nie miało swoich wyraźnie zaznaczonych granic, bez żadnych obronnych umocnień
czy murów, bez jednej władzy ze swoją siedzibą, bez straży miejskiej, bez jednego prawa dla
wszystkich. Nie stały tam żadne osobne świątynie i posągi, nie mieli tam żadnych szkół,
stadionów, teatrów i w ogóle budowli publicznych. Były natomiast proste karczmy wokół
mniejszych i większych targowisk, także gospody dla przyjezdnych. To jakby jedno wielkie
mrowisko, ale podzielone wedle rozmaitości mieszkających tam ludów, rodzaju pracy, handlu
i zysku, także własnych zwyczajów. Od morza oddzielało je kilka zatok portowych z licznymi
drewnianymi podestami i domostwami rybackimi.
Nie było też żadnego urzędu celnego, handlowano tylko z ręki do ręki, licząc się w
towarach i monetach, głównie srebrnych, bo złota było mało i było w dużej cenie. Oprócz
drobnych kupców trafiali się też i ci znaczniejsi, mający swoje magazyny, pilnowane przez
własnych strażników. I jak to bywa na całym świecie, choć zwalczali się i wydzierali sobie
klientów, to przecież ceny trzymali podobne, a gdy kto się zanadto wyłamywał, to zaraz
zaczynały go trapić rozmaite nieszczęścia.
Przyjezdni z różnych stron szukali swoich współplemieńców tak, że każdy lud miał
jakby swoją dzielnicę, do której obcy mógł wchodzić za konkretnym interesem, ale
zamieszkać już mu w niej nie doradzano. W miejscach, gdzie stały warsztaty było z tym
swobodniej, co zrozumiałe, ale najbezpieczniej było zatrzymać się w sąsiedztwie dużego
targowiska, bo tam panowała równość dla wszystkich. Postojowe płaciło się temu, kto tam
rządził albo przez zasiedzenie, albo przez siłę, ale też nie sam, tylko razem z pobratymcami.
Po wielu latach, gdy jeździłem po Azji od Antiochii niemal po Edessę, przekonałem
się, że urządzanie się ludzi wszędzie jest podobnie, tyle że nad morzem północnym brakowało
tego, co daje historia, tradycja, religia i jedna władza, czyli więzi między ludźmi i porządku
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państwowego. Poza tym w Syrii i nawet dalej wszędzie dało się dogadać mową grecką, bo
koine lepiej czy gorzej rozumie tam właściwie każdy. U barbarzyńców jest z tym kłopot, bo
ani wspólnoty nie ma, ani całości miejsca, ani jednego języka, zrozumiałego dla wszystkich.
Niegdyś, jeszcze za Augusta, starożytne i święte frygijskie Heriopolis zniszczyło
ogromne zawalenie się ziemi. Ci, co przeżyli, z niezwykłą zawziętością stawili czoła
wyzwaniu. Odbudowali wszystko od nowa, z wielką troską przywracając miastu dawną
świetność, razem ze świątyniami Apolla i Plutona. Godna podziwu okazała się wtedy
żywotność ducha tamtego ludu, który, niezrażony nieszczęściem, nie załamał się i znalazł w
sobie siłę odnowienia własnego miejsca na świecie. Nieszczęście powtórzyło się nie tak
dawno temu i znów miasto powstaje z ruin.
Do takiej determinacji trzeba czegoś więcej, niż tylko wygoda zamieszkania. Nad
północnym morzem, coś takiego nie byłoby możliwe, bo tam wszędzie dokoła jest właściwie
ziemia niczyja i nikt nie czuje się ani jej właścicielem, ani opiekunem. Ludzie uciekliby z
resztek po zniszczonych domostwach i znaleźli sobie inne miejsce na nowe mrowisko, bo im
za jedno, gdzie je mają, byle było co jeść i pić. Ani wspólnoty, ani bogów, ani przywiązania
do czegokolwiek, bo bez ducha i tradycji miejsca. Na swój sposób są jak Scytowie, ciągle w
drodze, wiecznej wędrówce, bez stałego osiedlania się na dłużej, tylko z przerwami na krótkie
postoje dla nabrania oddechu.
Z trudem bo z trudem, ale w końcu rozbiliśmy obóz, trochę na uboczu, w trzech
kiepskich, ale sporych szopach dla nas samych, i jednej dla zwierząt i towarów. Właściciel
nawet nie zdarł z nas skóry i okazał się człowiekiem dość ugodowym, zwłaszcza że
spodobało mu się kilka podarowanych mu małych a ozdobnych drobiazgów. Mieliśmy przez
to spokój, ale i tak trzymaliśmy straż dzień i noc, bo w tamtych warunkach wszystko mogło
przecież odwrócić się przeciw nam w jednej chwili nieuwagi czy przy jakimś zadrażnieniu.
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Nasi kupcy ruszyli na swój kupiecki zwiad i za radą owego człowieka trafili do dwóch
znacznych tu handlarzy żółtym kamieniem, który skupowali od miejscowych zbieraczy i
trzymali w swych składowiskach. Nie wtrącałem się do tego handlu, bo nie moja to była
rzecz. Przypominałem im tylko co i raz, by nie ulegali zachłanności, bo z niej bierze się zła
krew, swary i kłopoty. Wysyłałem z nimi po dwóch-trzech zbrojnych do ochrony, ale ani
pytałem o rozmowy, jakie mieli, ani o wymienność towarów. Wenta w ogóle nie oddalała się
z obozu, by unikać zaczepek, ale wymogła na mnie, żeby móc chodzić po targowisku w
towarzystwie albo moim, albo Galena. Gospodarzenie nam wymagało rozmaitych nabytków,
z czym sama nie dałaby rady, bo zdobywanie czegokolwiek przy nieznanej wartości towarów
w pieniądzach było sztuką samą w sobie. Mimo swego sprytu i obrotności czuła się trochę
niepewnie, bo miejscowe kobiety, jakie poznała, ostrzegały ją przed męską natarczywością.
Wtedy właśnie złapałem się na tym, że opieka nad nią staje się czymś więcej niż
zwykłą troską o bezpieczeństwo towarzysza podróży, osoby nader dla nas użytecznej dla
swych umiejętności i pracowitości. Okazywałem to dość osobliwie, nieraz szorstko strofując
ją za nieuwagę nawet tam, gdzie nie było to konieczne, jakbym skupiał się na niej ponad
miarę i potrzebę. Robiłem to odruchowo, nie pojmując do końca, że postępuję wobec niej jak
wobec kogoś szczególnie bliskiego. Gdy szła z Galenem po sprawunki na targowisko,
niepokoiłem się do chwili, gdy wracała do obozu, wypytując zaraz czy aby nie wydarzyło się
im coś niemiłego lub podejrzanego. Szczególnie niebezpieczni byli bowiem przybysze zza
morza, bardzo wojowniczy, a nadto polujący na niewolników. Samotna kobieta mogła
zniknąć bez śladu i zabrana na ich łodzie, skąd wydostanie jej było praktycznie
niemożliwością, chyba że za ogromnym okupem.
Mój zastępca najpierw dziwił się temu nadmiarowi troski, ale za którymś powrotem
począł się uśmiechać znacząco, dostrzegłszy to, czego sam w sobie nie chciałem dostrzec,
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- Zwracam ci ją, panie, całą i zdrową – rzekł z nutką wesołości w głosie. – Możesz już
być spokojny o swoją kobietę – dodał wymownie na widok mego nieskrywanego
zadowolenia.
Patrzył no to wszystko z boku i widział, jak miedzy mną a dziewczyną zaczyna się
odwieczny taniec wzajemnego wabienia. Bo też obydwoje z Wentą zachowywaliśmy się
wobec siebie z coraz bardziej wyraźnym, wzajemnym przyciąganiem uwagi. Choć
przestrzegaliśmy form, choć nie padały żadne słowa, stawało się dla nas w każdym geście i
spojrzeniu oczywiste, jak niewiele potrzeba, by przekroczyć granicę, zza której nie ma już
odwrotu.
Cóż, byłem rzymskim oficerem, dowódcą wprawy, ona jedynie towarzysząca nam z
mojej łaski barbarzyńska kobietą, więc nie byłoby niczym niezwyczajnym, gdybym wymógł
siłą jej poddanie mi się i oddanie nawet wbrew swej woli. Jednakże mimo naturalnych
potrzeb młodego wieku, nigdy w życiu nie korzystałem z przewagi roli i sytuacji, by je
zaspokajać w przelotnych zdobyczach, tak powszechnych w naszych żołnierskich obyczajach.
Zawsze uważałem, że lepiej jest, gdy sprawy odbywają się za chęcią i przyzwoleniem
obydwu stron, co zapewnia lepszą zabawę i nie zostawia niesmaku z posługiwania się
przymusem tam, gdzie powinna być dobrowolna i wzajemna przyjemność. Zaznałem w życiu
wielu miłych chwil z kobietami, miałem opinię znakomitego kochanka, więc nie byłem
skłonny popisywać się przed sobą i przed innymi męską ambicją i kolejnymi sukcesami w
tym akurat przedmiocie.
Prawdę mówiąc, nigdy nie miałem zbyt wielkiego szacunku dla kobiet, a już
zwłaszcza tych, z którymi zdarzało mi się zabawiać, mimo że bywały między nimi i te z
lepszych domów i rodów. Przekonałem się, jak bardzo są puste, przyziemne, łase na
pochwały i błyskotki. Matkę kochałem tak, jak to jest w zwyczaju rodzinnym, ale bez
szczególnych uniesień. Chyba dlatego nigdy nie straciłem głowy dla żadnej z nich. Poznałem
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uwodzenie i wzajemne podchody, zauroczenie, ekscytację, siłę pożądania, bawiłem się tym,
ale wszystko to bywało chwilowe i przejściowe. Poetyckie pustosłowie o miłości zawsze
uważałem za bajdurzenie, dobre dla mdłych bawidamków. Teraz nie za bardzo wiedziałem,
co właściwie czuję do Wenty, bo gdy w końcu zdałem sobie sprawę, że nie jest mi obojętną,
nie umiałem przypasować tego odczucia do niczego, czego w życiu tak często
doświadczałem.
W Carnuntum, zajęty rozjazdami, obowiązkami i przygotowaniami do wyprawy, nie
zwracałem szczególnej uwagi na dziewczynę, którą z odruchu litości przygarnąłem do
pomocy w obozie. Uległem jej prośbie i zabrałem w podróż, by pomóc jej uniknąć złego losu,
jaki czekał ją z woli jej ojca we własnej osadzie. Nie sprawiała kłopotów, nadto miała nas
opuścić gdy tylko znajdzie sobie miejsce wśród swego ludu z dala od rodzinnego domu. Stało
się jednak inaczej, bo nie zechciałem jej ani darować ani odsprzedać jako niewolnicy
naczelnikowi kwadyjskiego oppidium, uważając, że skoro wcześniej wziąłem ją pod swoją
ochronę, byłoby to niehonorowe rozwiązanie całej tej sytuacji.
Polubiłem już ją, doceniałem jej pomoc, a gdy później podjęła się jakże użytecznej dla
nas roli fałszywej kapłanki, począłem dostrzegać jej odwagę i bystrość umysłu. Wspólnota
drogi zatarła uprzedzenia, jakie wobec barbarzyńskiej kobiety mógłbym przecież mieć z racji
pochodzenia i rangi. Dzień po dniu moja sympatia do niej rosła, aż doszedłem do tego, że
zrodzona we mnie życzliwość przeszła w osobliwą bliskość, zwłaszcza że i ona w swym
zachowaniu dawała poznać, że żywi do mnie coś więcej niż tylko szacunek do dowódcy
naszej wędrownej grupy.
Takie rzeczy dzieją się naturalnie, same przez się, tyle że w trudnej codzienności
człowiek w ogóle nie zajmuje się zbytnio uczuciami, jakie w nim się rodzą. Gdy jednak
dojechaliśmy do celu, gdy stanęliśmy na dłużej dla załatwiania kupieckich interesów, sprawy
ułożyły się tak, że miałem sporo wolnego czasu, w którym mogłem sobie pozwolić na pewne
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wytchnienie i przy okazji zastanowienie się i nad sobą i nad tym, co czułem wobec niej. No i
wyszło na to, że począłem się o nią niepokoić, gdy wychodziła poza obóz, a to już było
wyraźne przyznanie się do tego, że jest mi bliska w zgoła niezwykłym stopniu.
Najpierw mnie to zaskoczyło i zdziwiło, zwłaszcza że począłem myśleć o mniej jak o
kobiecie i to nie tylko w duchu zaspokajania chwilowej zachcianki natury. Ona sama też
dostrzegała objawy mego niepokoju i widziałem, że było jej to miłe, co dawała odczuć w
swym wobec mnie zachowaniu. Takie przyciąganie odbywa się bez słów, bo te padają już
wtedy, gdy obydwie strony wiedzą i czują, że nie da się dłużej trzymać na uwięzi tego, co
napiera od środka. Jedyne, co wtedy pozostaje, to czekać stosownego czasu i miejsca, kiedy
miałoby się dokonać to, co nieuchronne i wyczekiwane, niezależnie od skutków, jakie za sobą
pociągnie.
Gdy kupcy załatwiali swoje interesy, ja sam dwukrotnie obszedłem to niby miasto,
żeby przyjrzeć się jego zdolności obronnej na wypadek ataku większej ilości wojska. Od
zachodu były duże rozlewiska, od północy zatoki morskie, a jedne i drugie były nie do
przejścia dla dużych oddziałów, zostawały więc wschód i południe. Brakowało tam jednak
umocnień, wałów, o murach nie wspominając, zatem rzecz byłaby prosta. Niemniej trzeba by
sporej armii, żeby łatwo zapanować nad licznymi osadami różnych ludów, gęsto
rozrzuconych także okolicznych lasach. Wejść by się dało, ale z utrzymaniem wszystkich w
ryzach raczej nie, a i pożytku ze zdobycia ich nie byłoby wiele. Przy braku jednej władzy dla
całej okolicy nie wiadomo jak i z kim politykować, żeby znaleźć sojuszników dla osadzanych
garnizonów. Według mnie byłaby to wyprawa może i udana wojskowo, ale kłopotów i
niewygód byłoby potem co niemiara. Lecz nie moja to była rzecz o tym przesądzać. Miałem
zdać Wespazjanowi raport o tym, co zobaczyłem, a dalej to już jego sprawa, co z tym robić.
Przy drugim takim zwiadzie towarzyszyła mi Wenta, a poszliśmy tam razem zaraz po
drobnych zakupach na targowisku. Trochę ją zdziwiła ta przechadzka, ale chyba zorientowała
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się, że to raczej nie dla zwykłej przyjemności. O nic nie pytała, lecz z rzucanych przez nią
uwag wynikało, że chyba domyśliła się skąd u mnie ta ciekawość i ochota do takiego spaceru.
Wiedziała przecież, że jestem żołnierzem z samego Rzymu, na rozkazach cesarskich, a po
drodze nieraz spostrzegała, że przyglądam się rzeczom z samą podróżą niewiele mających
wspólnego.
- Dużo ich tu, ale obronić by się chyba nie umieli – rzekła jakby nigdy nic, gdy już
wracaliśmy do obozu. Spojrzałem na nią i tylko się zaśmiałem, bo spodobała mi się trafność
jej obserwacji. Podobnych momentów, kiedy wyczuwała co myślę i co robię było coraz
więcej, co przydawało naszym rozmowom wzajemnego rozumienia się w pół słowa.
Pewnego wieczora wydarzyło się coś, co mnie zaskoczyło, ale i dało do myślenia.
Wenta weszła do szopy, którą od biedy nazwałbym kwaterą moją i Galena, po czym wręczyła
mi całkiem spory woreczek, jaki sama chyba w wolnej chwili uszykowała.
- Może się przyda – rzekła bez dodatkowych wyjaśnień. – Jeśli chcesz i pozwolisz,
panie, zrobię takie dla całej twojej drużyny – dodała, wciąż zachowując należną formę
zwracania się do mnie, ale patrząc mi z w oczy szelmowsko z niemym pytaniem, czy
zrozumiałem w czym rzecz.
- Na co mi to? – spytałem w pierwszym odruchu – mam przecież swoją torbę. Trochę
się wytarła, ale jeszcze mocna.
- Lepiej coś mieć, niż nie mieć – odparła przekornie z uśmiechem – choćby na drogę –
dodała i wyszła.
Patrzyłem na ten mieszek i zastanawiałem się, co też jej przyszło do głowy i dlaczego.
Naraz pojąłem, o co chodziło. Ani chybi miałoby to być schowanko na kilka sporych garści
bursztynu, tu wartych tyle co nic, ale po powrocie o niebagatelnej wartości. Taki mały,
prywatny łup, łatwy do ukrycia pod ubraniem. Nie wiedziałem, czy się zezłościć, czy
ucieszyć z takiego okazania mi troski o moje sprawy. Myślała po swojemu, jak zapobiegliwa
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kobieta ze swego ludu, rozumiejąca konieczność zdobywania zysków wedle powszechnie
przyjętych zwyczajów. Wiedziała, że jestem żołnierzem, ale nie miała pojęcia, z jak bogatego
domu się wywodzę, bo kupcy mieli zabronione o tym wspominać komukolwiek obcemu. Ale
że nieraz słyszała miedzy nami, jak wielkie korzyści ta wprawa ma przynieść, więc uznała, że
i ja i moi żołnierze zasługujemy na to, żeby mieć z tego coś dla siebie.
W pierwszej chwili odrzuciłem myśl, by skorzystać z jej pomysłu, bo w moim akurat
przypadku takie kalkulacje były chybione. Przed wyjazdem ustaliłem z ojcem i bratem, jakie
będą moje udziały w tym, co zostanie po rozliczeniach z cesarzem. Na oko licząc, byłyby to
spore sumy, więc nie musiałem tu na miejscu troszczyć się o swoje interesy. Ważne, żeby z
tym, co tu się uhandluje, wrócić cało do Rzymu, a tam już straty mieć nie będę. Natomiast
moja drużyna, choć miała obiecaną hojną zapłatę, zapewne szukała dla siebie też coś na boku,
czego przecież nikomu zabronić nie mogłem, choć przestrzegłem, by bardzo z tym uważać.
Niemniej Wenta miała rację w tym, że w powrotnej drodze, przy topniejących
pieniądzach i braku towarów na wymianę, można by tymi kamuszkami opłacać się za różne
przysługi, nie sięgając do tego, co wieźliby kupcy. Gdybym od nich tego żądał, zapewne za
każdym razem podnosiliby krzyk, bo oni jak już coś mają, to łatwo tego z rąk nie puszczają,
nawet w zagrożeniu życia. Taka już ich kupiecka natura, żeby tylko liczyć i zagarniać pod
siebie. Nie miałem złudzeń, że mój ociec i brat w interesach są w gruncie rzeczy tacy sami,
mimo że w domu byli najprzyzwoitszą rodziną jaka mogłem sobie wyobrazić i hojną dla
swoich. No, i jedyną jaką miałem, zresztą, wcale na to nie narzekając.
Nareszcie po kilku dniach handlowe interesy zakończono, a efekt okazał się
nadzwyczaj dla nas korzystny, wręcz imponujący. Moglibyśmy zdobyć tego kamienia i dwa
razy więcej, ale nie mieliśmy na to dostatecznie dużo swoich jucznych koni, a o dodatkowych
nie było co marzyć, bo strasznie były tu drogie. I tak obciążyliśmy się do granic możliwości
przez co trzeba było rozłożyć powrót na więcej postojów dla wytchnienia zwierząt.
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Ustaliliśmy z Galenem, że będziemy wracali trochę inną drogą, a to za poradą kilku
handlarzy, wożących towary dobrze sprawdzonym szlakiem przez ziemie ludów swebijskich
Łatwiejsza jazda, większe wygody w nienajgorszych ponoć miejscach postojowych, spory
ruch w obie strony, a przez to i trochę bezpieczniej – wszystko to przesadziło o naszej
decyzji.
Jak postanowiliśmy, tak i zrobiliśmy. Ruszyliśmy najpierw znów ku wielkiej rzece, ale
przeszliśmy ją przy innym jej dopływie i wzdłuż niego pojechaliśmy na zachód. Potem było
już łatwo, bo prosto na południe wzdłuż dużej rzeki Swebów i Kwadów, oddzielającej ich od
właściwych Germanów. Tamtędy wróciliśmy do znanych nam już granicznych oppidiów
kwadyjskich po obydwu stronach gór po czym w dwadzieścia dni dotarliśmy w pobliże Istru.
Cała ta droga zajęła nam ponad dwa miesiące, ale przeszła nam spokojnie, bez większych
kłopotów i awantur. Niekiedy omal nie dochodziło do potyczek z luźnymi bandami, ale widok
naszych zbrojnych, z czego części w rzymskim rynsztunku, zniechęcała intruzów, jacy
stawali nam na drodze. Galen cały czas szkolił trochę kupieckich strażników w walce, więc
umieli należycie stawać w szeregu i wiedzieli, co należy robić, gdyby doszło do jakiegoś
zwarcia. Nie dało się natomiast uniknąć kilku małych, ale niegroźnych bójek na postojach, ale
to już zwyczajna rzecz przy męskich przechwałkach w karczmach. W sumie nikt nie zginął,
towar do Istru dowieźliśmy bezpiecznie i bez strat, ja zaś jako dowódca tej wyprawy mogłem
uznać ją za swój wielki sukces. Nadto zebrałem wiele wiedzy o tej części barbaricum, o jaką
chodziło Wespazjanowi i Tytusowi. Zatem i w tym udało się nieźle wypełnić zadanie, jakim
mnie obarczyli.
Była jednak sprawa, która, choć nie miała dużego wpływu na bieg podróży, to
przecież odmieniła mnie i to w sposób całkowicie niezwykły z racji jej skutków. Bo oto na
samym początku powrotnej drogi zeszliśmy się z Wentą jak mężczyzna z kobietą. Stało się to
podczas pewnego postoju na rzeką, gdy w upalny dzień obydwoje znaleźliśmy się sami na
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brzegu dla kąpieli i chwili wytchnienia. Wszyscy się gdzieś rozeszli i tak jakoś wyszło, że
zostaliśmy tam tylko we dwoje. Stało się to jakby samo z siebie, z naturalnego pociągu i
wielkiej chęci dopełnienia tego, co już działo się miedzy nami przez ostatni czas.
Wystarczyło kilka spojrzeń, gestów, obyło się bez głupawej zalotności, bez zbędnych
słów. Natura tak to już wymyśliła, że silne przyciąganie samo nami powoduje i w końcu
znajduje ujście. Kochaliśmy się najpierw silnie i gwałtownie, potem spokojnie, wesoło i
bardzo radośnie. Właściwie prawie nie rozmawialiśmy, odkładając to na później, raczej
ciesząc się tym, co się dzieje. Zastanawianie się zostawiłem sobie na potem, zresztą, każde z
nas musiało sobie to jakoś w sobie poukładać, bo sytuacja była jeśli nie trudna, to kłopotliwa i
dla mnie i dla niej, zwłaszcza na czas dalszej drogi.
Wtedy nie myślałem o przyszłości, bo i czym tu myśleć na wyrost, gdy jest się gdzieś
w środku obcej krainy, martwiąc o to, by bezpiecznie wrócić do domu. Taka podróż ma swoje
prawa, które przeważają nad tym, co się do niej w sobie wnosi. Wszystko, co by ją miało
zakłócać, byłoby zagrożeniem, więc nie było co czynić z tego, co się zdarzyło, wielkiego
hałasu. Trzeba było nam obojgu robić to co dotąd, tyle że teraz bliskość była dla nas jawna i
oczywista, przydająca wędrówce naszego własnego, uczuciowego zabarwienia. Bo też
okazywało się dzień po dniu, że nie szło tylko o chwilowe folgowanie naturze, lecz o coś
znacznie większego, niż sobie to mogłem wyobrażać.
xxxxx
Leżąc tak miedzy drzewami i wspominając tamte dziwne chwile, wróciłem w myślach
do słów Jana o tym, że w życiu nie ma przypadków, tylko że nie umiemy od razu odczytywać
tego, co się wydarza, jako znaków, danych przez jakąś sił wyższą. Trochę to dla mnie bez
sensu, bo przecież trzeba by wtedy każde zdarzenie uważać za jakiś znak i odgadywać, co też
może oznaczać i do czego miałby się odnosić.
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Gdy Flawiusze wysyłali mnie na misję, po czym miałbym się domyślać, że skończy
się to małżeństwem? Gdy zatrzymałem się w Efezie, skąd mógłbym przypuszczać, że trafię
na Patmos i spotkam chrześcijańskiego nauczyciela? Przecież mógłbym zrobić sobie przerwę
w powrocie do Rzymu gdziekolwiek indziej? I gdybym w Carnuntum wyszedł na plac
obozowy w innym momencie, nie zastałbym tam awantury z ojcem Wenty i w ogóle nie
dowiedział się o jej istnieniu? Tym sposobem można pytać o niezliczone zdarzenia z czego i
tak nic by nie wynikało.
Jeśli nic nie jest przypadkiem, to gdzie jest początek wszystkiego, co się z nami
dzieje? Czy moje narodziny też były jakimś znakiem, chociażby dla moich rodziców? Czy
moje wesołe życie hulającego młodzieńca z dobrego i bogatego domu też były pasmem
znaków i co nich miało wynikać? Otóż to, co miałbym odczytywać z moich przygód w
tamtym czasie, gdybym w ogóle się nad tym zastanawiał? Jeśli za naszym życiem stoi jakaś
wyższa logika i wola jakiejkolwiek wyższej siły, to gdzie jest kres tego rozumowania i
działania? I jaki miałby być jego cel? Chyba szaleństwem byłoby przypuszczenie, że
wszystko bierze się z jakiegoś planu, że wszyscy tylko gramy role w jakimś teatrze, do
którego sztuki pisze ktoś ponad nami?
Dałem sobie spokój tym myślom, bo filozofem byłem żadnym, a takie rozważania
tylko mnie irytowały przez niemożność ujęcia ich w jakiś sensowny i praktyczny konkret.
Otrzepałem się i począłem szybko schodzić dróżką w dół, bo zapewne Manes już na mnie
czekał, oblizując się na myśl o tym, co też mój gospodarz nam uszykował. Byłem w
doskonałym nastroju i tak też chciałem zakończyć moją znajomość z tym niezwykłym
Grekiem. Jutro, o tej porze zapewne będę w Efezie albo do niego właśnie dopływał. Pora
wrócić do świata, a na koniec do własnego domu, gdzie czeka na mnie zwyczajne życie
dorosłego człowieka, który ma dość tułania się i nadstawiania karku dla innych i za innych.
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Już z oddali dostrzegłem, że na podeście Manes z Mastynem gorąco o czymś
rozprawiają, mocno przy tym gestykulując na grecką modłę. Medyk już popijał wino, a gdy
mnie dojrzał, pomachał ręką i po chwili głęboko skłonił udając wielkie uszanowanie.
- Witaj, szlachetny Rzymianinie, dawco dóbr, które ten tu poczciwy człowiek
przygotował ku zaspokojeniu naszego łakomstwa – jego krzykliwa wesołość znakomicie
przystawała do mego dobrego humoru.
- Witaj, podglądaczu wielkich dam w kąpieli, wygnanym za swoją chutliwą ciekawość
na zasłużoną banicję – odparłem mu żartem, ale chyba niezbyt udanym, bo nieco zmarkotniał.
- Mój dobry żołnierzu, lepiej ci chyba wychodzi wywijanie tym szpikulcem, który
nosisz za pasem, niż obracanie umysłem, którego niedostatek zauważyłem już od pierwszych
chwil, kiedy cię poznałem – nie dał się zbić z tropu.
- Chcesz powiedzieć, że jestem tępym głupcem? – zaśmiałem się bez urazy, siadając
za stołem i wskazując mu miejsce naprzeciw siebie. – Mówisz pokrętnie, ale to chyba już taka
cecha filozofów, których mam za nieznośne gaduły. – Mastynie – zwróciłem się do
gospodarza – teraz twoja kolej. Pochwal się tym, co dla nas wymyśliłeś.
- Nie zawiedziesz się, panie. Zaraz się przekonasz – zatarł ręce i zniknął w drzwiach
gospody.
Pojawiła się jego wielce urocza służąca z winem, ja zaś zatrzymałem wzrok na niej
gdy stawiała dzban i kubki, a potem obejrzałem się, gdy znikała w środku domu.
- Patrzysz za nią tak tęsknie, jakbyś sam chciał ją podejrzeć w kąpieli – kpiąco
odwzajemnił mój wcześniejszy żart.
- Tobie tylko jedno w głowie – odciąłem się złośliwie. – Biedna ona jest – rzekłem już
bardziej serio – ale podobno poczciwa. Mastyn mówił, że opiekuje się starą matką.

320

- To prawda – przytaknął. – Cóż, raczej nie znajdzie nikogo, kim mogłaby się
zaopiekować jak normalna kobieta, i jeszcze z wzajemnością. – Nie wyczułem w jego głosie
drwiny, raczej współczucie.
- Kto wie? – odezwało mi się w głowie echo słów Jana. – Podobno zdarzają się cuda
na świecie.
- Na świecie może i tak, ale nie na tej wysepce. Bogowie wybierają ciekawsze miejsca
i ciekawszych ludzi do okazywania mocy w swoich kaprysach.
Przerwał nam gospodarz, który w towarzystwie dziewczyny wniósł półmiski, pełne
rozmaitości, wyglądających i pachnących nad wraz obiecująco.
- To na początek – rzekł z udawana skromnością.
Służąca szeroko uśmiechnęła się do nas po swojemu, ale jakoś mnie tym razem nie
zemdliło z wrażenia. Pomny tego, co mi wyznał Gajus, byłem raczej zaciekawiony, jak też
objawiła się jej wiara. Była istotą prostą i niezbyt rozgarniętą, więc nie przez mądre
wyjaśnienia przyjęła ją, lecz jakoś inaczej, nie na rozum, lecz na jakieś wyobrażenia i
odczucia. Jan przekonywał o wspaniałym życiu wiecznym po śmierci, więc kto wie, może
ona uwierzyła, że ją to czeka jako zadośćuczynienie za swój paskudny los. Jeśli tak, to ma
pocieszenie, a pogodzona z tym kim jest i jaka jest, nie rozpacza, tylko cierpliwie będzie
wypatrywać spełnienia tej chrześcijańskiej obietnicy. Przyznam, że zdumiało mnie takie
przypuszczenie, które nieco łagodziło moją wcześniejszą, odruchową do niej niechęć.
Tymczasem Manes wpatrywał się w jedzenie z wielką uciechą i tylko czekał, aż dam
znak do rozpoczęcia naszej małej uczty. Tak też zrobiłem i przystąpiliśmy do dzieła.
- Zatem skończona twoja przygoda? – bardziej spytał niż stwierdził. – Zadowolony?
- Można tak powiedzieć. Właściwie sam nie za bardzo wiedziałem, czego tu
oczekiwać. Spodziewałem się więcej konkretów, ale co nieco już o tych chrześcijanach teraz
wiem.
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- I co? Przekonali cię do siebie? –
- Nie martw się, nie przerobili mnie na swoją wiarę. To nie dla mnie. Chociaż sporo w
niej ciekawego i całkiem dobrego.
- Czyli trochę cię jednak wciągnęły ich opowieści.
- Jedne przez swoją niepojętą fantastyczność, inne przez dobre intencje, jakie w nich
znalazłem. Ale w sumie to wszystko razem jest dla mnie nie do przyjęcia.
- Wrócisz do Rzymu, szybko zapomnisz. Kto by się tam przejmował żydowskimi
pomysłami? Macie wielki świat, gwar, wykwint, bogactwo i politykę. Ani się spostrzeżesz,
jak cię to pochłonie bez reszty.
- Nie tak to sobie planuję. Chcę teraz zająć się rodziną, odpocząć od tułania się po
obcych krajach. Nie te lata, nie te siły, nie ta ochota.
- Żona się chyba ucieszy. Byłeś nie dał się zamienić w domowy mebel.
- To nie ja, i nie przy niej.
- Nie wiem, jaka jest, ale ci wierzę. Chociaż z kobietą nigdy nic nie wiadomo. Ani się
obejrzysz, jak cię przerobi na swoją modłę.
- To mi się znawca znalazł! Za dużo się chyba naoglądałeś w tamtej świątynnej łaźni.
- A co to ma do rzeczy? Swoje wiem, swój rozum mam. A o rzymiankach też mam
swoje zdanie, bo zdarzyło kilka okazji poznać nie tylko ich wdzięki, ale i okropne charaktery.
- Moja żona nie jest rzymianką. To znaczy, nie z urodzenia, ani z pochodzenia. Nawet
nie ze znakomitego rodu.
- O, to mnie zaskoczyłeś. To skąd się wzięła? – wyraźnie go to zaskoczyło.
Chcąc nie chcąc, opowiedziałem mu krótko moją historię z Wentą, oczywiście, w
dużym skrócie i bez zbędnych komentarzy. Słuchał w wielkim zdumieniu, kiwał głową, ale
nie przerywał, aż skończyłem.
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- Że okazałeś szlachetną pomoc, to ci się chwali – kiwał głową z aprobatą. – Że
okazała się użyteczna w drodze, to pięknie. Że w końcu ją zdobyłeś, to dla mnie normalne.
Ale że ją zabrałeś ze sobą do Rzymu, tego nie pojmuję.
- Nie musisz. Zresztą, i tak tego nie zrozumiesz, bo to nie na grecką logikę sprawa.
Poza tym, pod koniec podróży okazało się, że będziemy mieli dziecko. I bez tego byłem
skłonny do takiego kroku, ale to przesądziło sprawę.
- Bez obawy o skutki? Dla służby, dla pozycji, czy ja wiem, dla imienia rodziny?
- Zawsze byłem niezależny, nawet w wojsku, i dość majętny, żeby być wolny w
swoich decyzjach. Nawet takich, które nie każdemu mogły się podobać.
Manes zamilkł i przez długą chwilę przyglądał mi się z dziwnym wyrazem twarzy.
Jego wesołkowaty grymas gdzieś się ulotnił, naraz miałem przed sobą człowieka poważnego,
o przenikliwym spojrzeniu i bez drwiącego uśmieszku, z jakim zwykł był kwitować różne
moje słowa.
- Niezwykły z ciebie człowiek, Vitusie – odezwał się w końcu cicho. – Przyzwoity, a
to rzadkość w naszym zepsutym świecie. Coś jakby odmieniec, w dobrym tego słowa
znaczeniu.
- Z tym to chyba jednak przesadzasz.
- O, nie – nie dał mi dalej mówić – ani trochę. Pomyśl sam – odsunął jedzenie i począł
spokojnie wykładać mi swoje zdanie. – Mamy młodzieńca z dobrego i bogatego domu, bez
wątpienia ozdobę najlepszego towarzystwa – wyliczał na palcach. - Dalej, zaufanego
żołnierza samego cesarza do specjalnych misji, a więc kandydata do wielkich awansów i
publicznej kariery. Kogoś, kto mógłby znaleźć sobie żonę z nie byle jakiego domu i z wielką
majętnością, ale kto idzie za głosem uczucia i honoru tak dalece, że bierze sobie na życie
kobietę z barbarzyńskiego ludu, nawet nie ze znacznego tam rodu. Nie baczy na oczywiste
względy i konsekwencje, aż w końcu zostaje tylko prywatnym strażnikiem rodzinnych
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interesów gdzieś na dalekiej prowincji. I jeszcze nie narzeka na los i własną lekkomyślność za
zmarnowane szanse życiowe. Człowieku, to się nie mieści w głowie! – aż uniósł ręce w
geście wielkiego wzburzenia.
- Manesie, wszystko, co mówisz, to prawda, choć nie do końca. Wierz mi, nie mam się
za człowieka przegranego. Taki był mój wybór, z własnej, nieprzymuszonej woli. I nie żałuję,
choć wiem, że mogło być inaczej. Ale czy lepiej? Wolałbyś, żebym został rzymskim nobilem
i pysznił się z pozycji i sukcesów? Albo jakimś legionowym wodzem? I co miałbym z tego?
Poklask, ukłony i samych wrogów dokoła.
- No, nie! Jesteś niemożliwy!– znów wróciła mu werwa żartownisia. – Jak tyś się w
ogóle taki uchował!?
- Nie musisz tak krzyczeć. Cóż, tak wyszło. A poza tym przyznaj – dodałem ze
śmiechem – że bez tego na pewno nigdy nie trafiłbym na tę wyspę i nie poznał kogoś tak
niezwykłego, jak ty. Też jesteś osobliwy, więc jest już nas dwóch.
- A może trzech? – skierował wzrok w stronę góry. –Ten tam prorok też zwyczajny
nie jest.
Gdy tak perorowaliśmy, przyniesiono nam kolejne przysmaki, więc zajęliśmy się
czymś bardziej treściwym, niż gadanie o mojej prywatności.
- Masz racje, na swój sposób też jest niezwykły – zgodziłem się z nim. – Wiesz,
nawet go polubiłem, choć z jego naukami mi nie po drodze.
- Dobrze, że wyjeżdżasz, bo by cię w końcu omotał. Z twoją poczciwością byłoby to
możliwe. Według mnie ktoś taki, jak on, tak potrafi namieszać człowiekowi w głowie, że ten
ani się spostrzeże, jak powiesi go na swoim haku.
- Ale nie na ich krzyżu – użyłem porównania do ważnego chrześcijańskiego symbolu.
– Może i umie przekonywać, ale bez przesady. Nie każdemu to odpowiada.
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- Kto ma wyćwiczony rozum, ten sobie poradzi. Tylko że z tym u ludzi bywa nie
najlepiej. Dlatego tak to się pleni. Kto wie, ile czasu potrwa, nim wygaśnie? A poza tym, z
władzą nie ma żartów. Jak się zaweźmie, to nie popuści, aż ich w końcu wybije do nogi.
- Nie byłbym tego taki pewny. To już trwa kilkadziesiąt lat, mimo ciężkich opresji.
- Może jest w tym jakaś polityka, o której nic nie wiemy? Może nie przypadkiem
trzymają tego ważnego proroka przy życiu? Na wszelki wypadek, gdyby mógł się do czegoś
przydać.
- Trajan w Efezie był innego zdania. Nie podobała mu się decyzja cesarza. Miałem
wrażenie, jakby się czegoś obawiał.
- Cesarscy namiestnicy strachliwi nie bywają. Siła to siła, zdusi każdy opór. Mówię ci,
tu jest coś dziwnego na rzeczy.
- Ale i najtwardszy kamień kruszy się przez wiatr i wodę, a piasek pustyni zasypuje
największe nawet miasta.
- Na to trzeba strasznie dużo czasu. To ponad ludzkie wyobrażenie.
- Widziałem w Azji i Egipcie już takie miejsca, gdzie kiedyś było wspaniałe ponoć
życie, a teraz jest tylko pustkowie, albo dzikie lasy. Nawet ruin nie ma.
- Twojemu Rzymowi nic takiego na razie chyba nie grozi, więc daj sobie spokój
jałowym rozmyślaniom.
- Pewnie masz rację. Ale w ostatniej rozmowie ten żydowski prorok powiedział mi coś
na ten temat, co zabrzmiało jak niezwykła przepowiednia.
- No, proszę, nawet wróżby były! Czyżby na Patmos zagościła delficka Pytia w
żydowskim wydaniu, i to jeszcze w męskiej postaci? – aż ociekał złośliwością.
- Nie mówił zagadkami, ale dość konkretnie, tyle że według mnie bez sensu.
- To znaczy?
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- Powiedział, że Rzym pewnego dnia stanie się chrześcijański i że rozniesie tę wiarę
wszędzie tam, gdzie zajdzie w swych podbojach.
- To niezwykłe! – wykrzyknął ze zdumieniem. – Wiesz, że nawet sprytnie pomyślane
– dodał po chwili zastanowienia. – Cóż, pomysł niegłupi, ale zbyt szalony, żeby go traktować
poważnie. Nawet szaleństwo ma swoje granice.
- Kiedyś wasz Aleksander doszedł na koniec świata i do dziś ponoć stoją tam greckie
posagi Zeusa, Apolla i Ateny. Tak daleko nie bywałem, ale widywałem je w najdziwniejszych
miejscach, daleko stąd – sprzeciwiłem się, ale tylko dla zasady, bo sam uważałem, że wizja
Jana to marzycielska fantazja, i to z tych najdziwaczniejszych.
- To prawda, ale nie wyrzucił innych bogów na śmietnik – odparł szybko, nie bez
słuszności. – Nie zastąpił ich naszymi, tylko kazał im się nieco posunąć w ich boskich
zaświatach – dodał ironicznie. – I jakoś się tam wszędzie między ludźmi i ze sobą ułożyli,
chyba całkiem nieźle. A chrześcijanie, zdaje się, chcą wyłączności. Dlatego to nie ma prawa
się udać.
- Też tak myślę. To dziwne. Dają się zabijać za wiarę, zamiast szukać układów.
- Trudno to pojąć. Gdyby choć trochę ustąpili i dogadali się z cesarzem, pewnie
znalazłby w Panteonie kącik i dla ich boga. Reszta musiałaby się z tym pogodzić i mieliby
spokój. Potem mogliby sobie politykować, żeby powoli zdobywać posłuch.
- Ale nie tak wielki, żeby aż na Palatynie.
- Oczywiście. Żeby przerobić całe ogromne imperium na swoją wiarę i tak byłby dalej
mrzonką. Ale przynajmniej byłoby ciekawie, a może nawet i wesoło – zaśmiał się,
zadowolony z własnego konceptu.
- Raczej wojowniczo. Wszelkie kapłaństwo by się zaczęło burzyć.
- Przecież mówię, że wesoło, a nie że bezkrwawo. Wszelka zachłanność źle się kończy
– rzekł wzdychając i odstawiając resztki jedzenia. – Mówię to jako lekarz – oznajmił ni stąd
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ni z owąd – zastanawiając się, jak dam radę strawić ten wspaniały posiłek – sapnął ciężko,
spoglądając na niedojedzone resztki – Bardziej się teraz martwię o swój brzuch niż o losy
Rzymu i całego świata. Niech sobie będzie chrześcijański, byle mnie nie zmuszał do
niepotrzebnych wyrzeczeń albo boleści.
Pojawił się Mastyn, przywołał gestem swoją służącą i nakazał jej uprzątnięcie stołu.
Nie byłby sobą, gdyby nie zagadnął, czy jestem zadowolony i czegoś jeszcze sobie nie
życzymy. Gdy mu powiedziałem, że wszystko było wyborne i że nasycił nas po same uszy,
pokłonił się z szerokim uśmiechem.
- Rzadko kiedy jest tu okazja ugościć kogoś z wielkiego świata i jak mniemam nie
byle jaką osobistość – rzekł usłużnie, zapewne sadząc, że pochlebstwem złagodzi wrażenie z
wielkości ceny, jaką spróbuje mi wystawić za całą kilkudniową gościnę.
- Uważaj, Vitusie, bo te piękne słowa zwiastują duże wydatki – Manes też dobrze
wyczuł jego intencje. – Przyznaj, Mastynie, że zechcesz oskubać naszego żołnierza jak tylko
się da.
- Nasza rozmowa na ten temat nie powinna zaprzątać ci głowy – odciął się wyniośle
lekko poirytowany karczmarz. – Szlachetny Rzymianin wie, co to godziwość w interesach –
dodał, znów pochlebnie, ale bardzo znacząco.
- Wiedz Mastynie, że mam w rodzinie wielkich kupców i doskonale znam się na
cenach, więc szybko się dogadamy – uprzedziłem go, że nie dam okpić. – Zaraz się tym
zajmiemy – tym samym dałem znak Manesowi, że pora kończyć nasze spotkanie.
- Zatem cóż – zrozumiał moją aluzję i wstał od stołu – bywaj niezwykły żołnierzu,
ciekaw tajemnic wielkiego świata. Pewnie już się nie spotkamy, więc ci życzę, by wszyscy
możliwi bogowie, razem z tym chrześcijańskim, sprzyjali ci w powrocie do domu i jeszcze
długo potem.
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- Manesie, zostań takim mądrym, jakim jesteś, na pożytek sobie i tym, którym tu
pomagasz – i ja wstałem, po czym wyciągnąłem do niego rękę. Nieco zaskoczony, przyjął ją i
pożegnaliśmy się niczym serdeczni przyjaciele.
Usiadłem, zaprosiłem karczmarza gestem by zrobił to samo, po czym wyprzedzając
jego zamiar rozpoczęcia targu, wyjąłem z mieszka złotego aureusa i położyłem go przed nim
na stole. Monetę wysupłałem dziś z samego rana przed wyjściem z domu, nożem z mego
pasa, w którym miałem zaszytych kilka takich pieniążków na czas podróży.
- Mastynie, nie mam ochoty na długie przepychanki o cenę – zacząłem spokojnie,
tonem nieco znudzonym, dla pokazania, kto tu jest górą. – Trochę to wbrew przyjętym
zwyczajom, ale nie chce mi się teraz wdawać w ten kupiecki teatr, który obaj dobrze znamy.
To dobre złoto, bite jeszcze za Nerona, obydwaj wiemy, ile jest warte. Według mnie
wystarczy za wszystko, co u ciebie dostałem, nawet ze sporym naddatkiem na twój zysk.
Straty nie masz, więc to powinno zakończyć sprawę. Bierz, jest twój.
Zaskoczyłem go, bo zapewne szykował się na długie targowanie i wyciskanie ze mnie
każdej sestercji. Muszę jednak przyznać, że znalazł się jak należy. Wiedział przecież dobrze,
że daję mu bardzo godziwą zapłatę, jaka rzadko mu się zapewne przytrafia z obsługiwaniu
miejscowych rybaków czy odwiedzających tę małą wysepkę żeglarskich handlarzy. Wziął
aureusa, zwolna obejrzał, po czym włożył do swojej sakiewki, jaką nosił za pasem.
- Rzeczywiście, jesteś, panie, osobą niezwykłą, jak twierdzi Manes. Niech będzie –
dodał chyba raczej z nawyku, niż z żalu o mały zysk. – Szkoda, że takich jak ty wiatry tu nie
prowadzą – był to pierwsze słowa jakie od niego usłyszałem bez wspominania wprost o
pieniądzach czy wypytywania o mnie i moje sprawy. – Może byś nas polecił swoim
znajomym, których na pewno masz wielu w wielkim świecie? – dodał z dziwnym jak na
niego rozrzewnieniem.
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- Będę cię dobrze wspominał miedzy nimi, ale co oni z tym zrobią, to już nie moja
rzecz.
- To miłe, panie, dziękuję. Mam nadzieje, że pomyślnie zakończyłeś swoją misję – nie
mógł się jednak powstrzymać od wścibstwa, wciąż zapewne przypuszczając, że miałem coś
ważnego i tajnego do załatwienia z chrześcijańskim więźniem cesarza. W jego mniemaniu
tylko taki mógł być powód mego tu pobytu, bo nie mieściło mu się w głowie, żeby ktoś z
Rzymu chciał z własnej woli odwiedzać dla kaprysu takie miejsce jak Patmos. Poza tym takie
przypuszczenie dawało mu złudne zadowolenie, iż oto gościł u siebie nie byle kogo. To
zabawne, jak ludzie skłonni są do fantazjowania, gdy idzie o ich własną osobę.
- Wszystko odbyło się tak, jak zamierzałem – odparłem pokrętnie, ale zgodnie z
prawda, tyle że przecież znaczyło to coś zupełnie innego, niż sobie wyobrażał. Niech się
cieszy, że taki z niego chytrus, który swoimi rozbieganymi oczkami przejrzy każdą zagadkę.
- Nie wątpiłem, że mogłoby być inaczej – odparł z udanym entuzjazmem. Wstał i
skłonił się z szacunkiem. – Czy masz jeszcze jakieś życzenie, panie?
- Dopilnuj, żeby jutro łódź nie odpłynęła beze mnie. Proszę na wszelki wypadek, bo
umiem sam wstawać, gdy trzeba, nawet w nocy. Ale ostrożności nigdy za mało.
- Będzie, jak każesz – zapewnił mnie usłużnie, odwrócił się i znikł w drzwiach
gospody.
I tak oto dopełniłem wszystkiego, co było trzeba. Rano pożegnałem się z Janem i
Gajusem, potem z Manesem, wreszcie rozliczyłem się z Mastynem. Nie było jeszcze późno,
gości zebrało sporo, bo oprócz miejscowych zeszli się i marynarze na pożegnalną rozrywkę.
Siedziałem najedzony i napity po czubek głowy, bez jakiejkolwiek poważnej myśli czy
zamartwienia, rad, że wyjeżdżam, i że niebawem znajdę się we własnym domu, do niczego
już nie przymuszany ani zobowiązany. Po raz pierwszy od niemal piętnastu lat czułem się
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naprawdę wolny, a pamięć tego uczucia spokoju, które mnie naszło właśnie na tej małej
wysepce, miało mi pozostać już na zawsze.
Bo tak to bywa, że są w życiu chwile niby zwyczajne, ale jednak jakoś niezwyczajne,
które zapamiętujemy właściwie nie wiedzieć dlaczego. Ale bywa też i odwrotnie, kiedy
nadzwyczajność spraw i sytuacji, po chwilowym zamieszaniu przechodzi w zwyczajność
codzienności, jaka z nich wynika. Tak właśnie było z Wentą w dawnej podróży, gdy najpierw
zeszliśmy się jako para, potem, gdy okazało się, że nosi w sobie nasze dziecko, wreszcie gdy
podjąłem decyzję o zabraniu jej ze sobą do Rzymu i uczynienia swoją żoną.
xxxxx
W naszej grupie wszyscy szybko zorientowali się, że Wenta stała się moją kobietą, bo
choć ani się z tym specjalnie nie obnosiliśmy, ani nic się nie zmieniło w jej zachowaniu i
gospodarzeniu w podróży, to wyraźnie teraz trzymaliśmy się razem. Wszyscy uznali to za
rzecz normalną, a jeśli nawet obmawiali nas na boku, to jawnie obywało się bez głupich aluzji
czy komentarzy. Nie wyróżnialiśmy się wzajemnie i nie okazywaliśmy sobie szczególnych
względów przy innych, ale na postojach spaliśmy obok siebie, a gdy były możliwości
odosobnienia, bez udawania korzystaliśmy z tego niejako naturalnie z wielką radością.
Rozmawialiśmy swobodnie i szczerze o sobie i naszym dotychczasowym życiu, ja jej
opowiadałem o Rzymie i wojnie, w jakiej walczyłem, ona o swoich Kwadach, okropnym ojcu
i nieciekawym losie jaki był jej udziałem. Ani razu jednak nie padały żadne słowa o
przyszłości, bo ta zdawała się być odległa, a w warunkach, w jakich byliśmy w drodze, na
pierwszym miejscu było bezpieczeństwo wyprawy i radzenie sobie z trudami podróży.
Przy bliższym poznaniu Wenta okazała się być dziewczyną wesołą, trochę przekorną,
nawet upartą, gdy szło o coś, co uważała za ważne. Choć niepiśmienna, umiała świetnie
rachować, czego dowodziła jej staranna skrupulatność w prowadzeniu naszych codziennych
spraw i targowaniu się przy niezbędnych zakupach. Jej niezwykły i bardzo przydatny talent

330

do języków budził prawdziwy podziw, bo dzięki niemu szybko chwytała każdą obcą mowę i
dogadywała się na tyle, że nie mieliśmy większych kłopotów w porozumiewaniu się z ludźmi
z obcych ludów. Robiło to dobre na nich wrażenie, w dużym stopniu pozwalało unikać
nieporozumień czy zadrażnień, ułatwiało zdobywanie potrzebnej pomocy, a kupcom
prowadzenie swoich małych interesów po drodze.
Jako kobieta nie była ani zalotna, ani łasa na pochlebstwa, ale też niezbyt wylewna w
okazywaniu uczuć. Dość silna, stanowcza i nieco trudna z charakteru, trochę przy tym skryta,
potrafiła jednak w chwilach bliskości okazywać serdeczność i kobiecą łagodność, bez
pozornej uległości i mdłej przymilności, właściwej chytrości w zabieganiu o względy. I co
najważniejsze, nie miewała humorów, a gdy już ją coś rozeźliło, nie chodziła jak obrażony
dzieciak, lecz mówiła wprost o co jej chodzi, a po wyjaśnieniu sprawy szybko wracała do
spokoju.
Znałem dobrze rzymskie kobiety i widziałem, jak bardzo się od nich różni na korzyść,
niemniej mimo silnego do niej uczucia nie popadałem w cielęcy zachwyt nad jej zaletami i w
ogóle nad nią samą. Kobieta to kobieta, a dla rzymianina to ktoś z natury gorszy, o niższej
pozycji, choć z konieczności nieodzowny współuczestnik męskiego życia, zwłaszcza do
prowadzenia domu i wychowywania dzieci. W naszym zepsutym do cna Rzymie, w
towarzystwie, w jakim się chowałem i dorastałem, kobiece cnoty były rzadkością, a one same,
czy to mężatki, czy wolne, przysparzały wielu zgryzot swym mężczyznom. Wierność
spotykało się rzadko, natomiast wszędzie widziało się u nich jawną chutliwość, próżność i
bezmyślną rozrzutność.
Moja matka należała do wyjątków przyzwoitości, ale i tak ojciec musiał miarkować jej
pociąg do życia towarzyskiego i twardą ręką pilnował rodzinnej kasy. Wobec synów był
wyrozumiały i hojny, w interesach stać go było na gest, jeśli to się miało opłacić, ale żonie,
choć w niczym nie skąpił, to jednak nie zezwalał na wydatki, które uważał za głupstwa. Byli
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zgodnym małżeństwem mimo różnych drobnych kwasów, a matka udanie pomagała mu we
wszystkim, co wymagała godnej oprawy życia rzymskiego bankiera i kupca.
Dotąd w ogóle nie myślałem o ożenku i zakładaniu rodziny, po pierwsze dlatego, że
nie miałem takiej ochoty ani potrzeby, po drugie – przez moją służbę, w której bywałem w
ciągłych rozjazdach, a po trzecie – ponieważ gustowałem w miłostkach, które mnie bawiły,
zadowalały i zaspokajały wymogi natury. Myśl, że miałbym związać się dla rodzinnych
układów była mi obca, a utrata wolności dla takiego powodu w ogóle nie wchodziła w grę.
Matka trochę marudziła, ale gdy mój starszy brat korzystnie ożenił się z córka pewnego
ważnego i bogatego nobila, całą swoją uwagę skierowała na wyczekiwaniu wnuków. Przez
wojnę w Judei nikt już ze mną o tym w domu nie rozmawiał, a przez wyjazd na północ temat
ten zwisł w powietrzu, w oczekiwania na bardzie stosowny czas.
Trudno powiedzieć, kiedy po raz pierwszy błysnęła mi myśl, że mógłbym zabrać
Wentę ze sobą do Rzymu. Z początku, gdy widziałem, jak sobie radzi, jaka jest bystra i
dzielna, miałem ja za świetnego towarzysza wyprawy. Ale potem, gdy już się zeszliśmy,
popadłem w pewne zamieszanie. Stała mi się bliska nie tylko w uczuciu, ale i z przekonania o
jej zaletach i nieraz zastanawiałem się, czy byłaby tak samo dobrym i pewnym kompanem w
życiu, jak w podróży. Gdy już coś raz zrodzi się w głowie, tkwi tam w utajeniu, nawet jeśli
próbujemy się tego wyzbyć. Tak też było i ze mną, a przez nasze rozmowy na osobności,
zwłaszcza po chwilach bliskości w cieple rozgrzanych i zaspokojonych ciał, pomysł ten
wracał, choć nic o tym jej nie mówiłem.
Ona sama w ogóle chyba czymś takim nie myślała, bo w jej rozumieniu byłoby
niepodobieństwem, żeby rzymski oficer miał sobie brać kogoś a barbarzyńskiego ludu za
żonę. Co prawda, zdarzało się miedzy żołnierstwem w dalekich garnizonach, że miejscowe
kobiety zostawały kochankami legionistów, bywało i tak, że ci przywozili sobie z wypraw
branki, z którymi potem się żenili, ale dotyczyło to szeregowych wojaków, a nie kogoś z
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wyższych rang. Wenta ze swoja naturą i swym charakterem nigdy nie zgodziłaby się zostać
czyjąś niewolnicą czy nałożnicą. Z kolei jej stanowczy opór przeciwko planom ojca i
determinacja w dążeniu do zachowaniu wolności nawet kosztem życiowej poniewierki
dowodził jak bardzo jest niezależna i odważna w swoich postanowieniach. A to dla
ewentualnego przyszłego męża byłoby duże wyzwanie
Została moją kobietą z własnego wyboru i z silnego uczucia, ale nie z wyrachowania,
bo przecież wiedziała, że zwyczajnie, po kobiecemu, liczyć nie ma na co. Pociągnęło nas do
siebie pewne podobieństwo, byliśmy niczym dwoje wolnych ludzi, o podobnym upodobaniu
do przygód i zmyśle praktycznym w codziennych ich trudach, którzy doskonale się rozumieją
w pół słowa mimo przepaści, jaka ich dzieli przez urodzenie, wychowanie i stan. Później już
powiedziała mi, że traktowała nasz związek jak coś, co przeminie, coś ulotnego ale niezwykle
dla niej cennego przez jego siłę i piękną dla niej niezwykłość.
- Już wtedy, tam na placu wojskowym, poczułam, że jesteś nie jak zwykły żołnierz,
ale jak dobry człowiek, jakich wcześniej nie znałam – powiedziała pewnego razu, gdy
byliśmy sami.
Przyznam, że do pewnego momentu i ja czułem podobną niezwykłość naszego
związku, podobnie dostrzegłem w niej coś zupełnie odmiennego, niż mógłbym się
spodziewać po tym, kim była. Było mi z tym bardzo dobrze, z czasem przywykłem do niej na
tyle, że stała się jakby częścią mnie samego i mego codziennego życia.
W doskonałym więc nastroju jechaliśmy ku górom w krainie Kwadów, aż pewnego
wieczoru, w połowie drogi, gdy stanęliśmy w osadzie, gdzie udało nam się znaleźć dla siebie
osobne miejsce a jakiejś szopie, Wenta weszła i już od razu wyczułem po jej ruchach i minie,
że coś ja trapi. Przysiadła przy posłaniu ze skór, na którym odpoczywałem, po czym swoim
zwyczajem prosto z mostu, ale z lekkim drżeniem w głosie, bez wstępu oznajmiła mi
niezwykłą nowinę.

333

- Noszę w sobie dziecko. Twoje dziecko. Nasze dziecko – poprawiła się i zamilkła.
Przyznam, że odebrało mi mowę, nie wiedziałem, co powiedzieć. Wyręczyła mnie w
tym, a z tego co po chwili powiedziała wynikało, że przemyślała tę sytuację i ma na nią swoje
rozwiązanie.
- Nie musisz się martwić ani przejmować. Gdy przejedziemy góry, pójdę do swoich, a
tam są kobiety, które mają sposoby, żeby temu zaradzić. Zwykle się udaje, ale jak się nie da,
urodzę je i wychowam.
Po raz drugi w związku z jej osobą zdecydował we mnie odruch, a nie chłodny
rozsądek. I jak onegdaj w Carnuntum, zamiast chwilę się zastanowić, odezwałem się tak,
jakby coś we mnie mówiło za mnie.
- Nigdzie nie pójdziesz, nigdzie nie zostaniesz. Nie zostawię cię. Pojedziesz ze mną do
Rzymu. Zamieszkamy razem, tam urodzisz i razem będziemy chowali dziecko we wspólnym
domu.
Zapadła cisza, Wenta patrzyła na mnie i teraz to ona nie wiedziała co powiedzieć.
Wyciągnąłem ręce, przygarnąłem ja, choć trochę się opierała. W takich chwilach rozum
zamiera, czas jakby staje, rodzi się jakiś dziwny stan ducha, który kieruje nami, a my
poddajemy się mu ze strachem, ale i z zadziwiającą nas radością.
A przecież tym razem szło o coś więcej, niż dobry uczynek, spełniony z litości nad
obcą dziewczyną, której groził niewesoły los. Tamta decyzja niczym nie zapowiadała
żadnych skutków ponad pewną wygodę i to na krótko. Miała swój początek, ale i miał być jej
przewidywalny koniec. Ale teraz już szło o życie dwojga ludzi, nawet trojga, nie wiadomo na
jak długo. Konsekwencje mego zachowania w obozie były właściwie żadne, teraz bez
wątpienia okażą się znamienne i niewyobrażalnie skomplikowane. A przecież tak
powiedziałem i wcale nie czułem że powiedziałem źle. Raczej tak, jak należało.
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- Nie może to być. Takie rzeczy się nie dzieją – odrzekła cicho, jakby do siebie. –
Jesteś dobry i mądry człowiek, ale, jak się zastanowisz, to uznasz to za błąd. A ja nie wiem,
czy twój Rzym nie byłby dla mnie groźniejszy niż mój dziki las. A może i dla ciebie taki by
się stał? – podniosła głowę, spoglądając mi w oczy z mieszaniną niepewności, lęku, ale i
swojej stanowczości, pewności, że dobrze wie, co to wszystko miałoby oznaczać.
W tych kilku słowach zawarła wszystko, co powinienem był przemyśleć, nim się
odezwałem. Ale wycofać się już nie mogłem, zresztą nie chciałem. Najzwyczajniej w świecie
zapragnąłem, żeby była ze mną. A czy tu, czy tam, nie miało znaczenia. Oczywiście, gdy
przyjdzie zastanowienie, będzie trochę straszno wyobrazić sobie, co się wydarzy. W domu, w
rodzinie, w służbie, miedzy ludźmi. Ale strach nie powinien nami powodować do tego
stopnia, żeby rezygnować z czegoś, co ma się za dobre. W końcu to moje życie i sam będę je
sobie układał, bo mnie na to stać, bo jestem dorosłym mężczyzną, bo wiem, czego chcę.
Sprawy się ułożą, świat przywyknie, a jeśli obydwoje będziemy się wspierać w kłopotach, to
tylko wyjdzie nam na korzyść.
Przypomniałem sobie moją niegdysiejszą rozmowę z Tytusem, gdy do niego
poszedłem na prośbę ojca. Wtedy też podjąłem decyzję w jednej chwili, właściwie wbrew
temu kim byłem, jaki byłem i jak żyłem. Nie tylko on się zdziwił, ja również. I wyszło
nienajgorzej. Choć to była inna sprawa, przecież moje ówczesne niedopasowanie do niej
okazało się do przezwyciężenia. A miałem iść na wojnę, co groziło nawet śmiercią, lecz
podjąłem to ryzyko. Co mogło mi teraz grozić? Sporo zamieszania, dużo gadania, może
trochę śmieszności a i to tylko dopóki ludzie nie zajmą się kolejnymi nowinkami. Tych w
Rzymie nie brakuje i ani minie miesiąc, albo nawet mniej, i będzie po krzyku.
- Jak powiedziałem tak będzie – rzekłem stanowczo. – O nic się nie martw, poradzimy
sobie. – Uśmiechnąłem się do niej szelmowsko. – Jeśli nas nie zmogła ta podróż, to nic nas
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już nie zmoże. Rzym to też jakby dziki las, ale da się w nim żyć i to całkiem nieźle, jeśli się
go zna. A ja, wierz mi, znam go doskonale. I wiem, że szybko się go nauczysz i oswoisz.
- Tu wiem, co w nim żyje, jakie są jego prawa i pułapki, wiem na co uważać. Tam
będę bezbronna, w obcym świecie. Łatwo się pogubić. – Zaczęła mówić tak, jakby dotarło do
niej, że to może stać się naprawdę.
- Przejechaliśmy tyle drogi w obcym świecie i nieźle dawałaś sobie radę.
- A ty? Też będzie ci niełatwo.
- Moja droga, mam dość wszystkiego, żeby nie dać się pognębić. Poza tym kogo
będzie obchodziło, co robię ze swoim prywatnym życiem, i to na własny koszt.
- Jesteś na służbie u samego cesarza. To chyba nie żarty.
- Jeśli dobrze ją wypełniam, to reszta nie ma znaczenia. Sprzyja mi, a z jego synem
znamy się od dawna i bardzo się lubimy. A mój ojciec opiekuje się jego prywatną kasą,
bardzo skrupulatnie i z wielką dla niego korzyścią.
- Nigdy o tym nie mówiłeś! – bardzo ja to poruszyło.
- Bo i po co? Kto wie, ten wie dla siebie i ma zakazane o tym wspominać. A reszta
lepiej żeby nie wiedziała.
- Bezpieczniej – z miejsca pojęła, o co chodzi. Za kogoś takiego można by żądać
dużego okupu.
- Zamilkła, milczałem i ja. Czekałem, aż się przełamie w sobie i uwierzy, że taka
obietnica może się ziścić.
- Wiesz – odezwała się wreszcie prawie szeptem – zawsze chciałam mieć swój dom.
Dobry dom. Nie taki, w jakim żyłam.
- Wszystko zależy od ciebie. Będziesz miała taki, jak sobie ułożysz. Ale ze mną i u
mnie.

336

Objąłem ja, przyciągnąłem do siebie, poniosła nas fala bliskości, silnej jak nigdy
jeszcze dotąd. Tak wyjątkowe chwile zapamiętuje się na zawsze, bo nic już po nich nie jest w
nim takie, jak było. Życie toczy się dalej normalnie i mozolnie, lecz jakby inaczej, w innych
barwach, choć nie zawsze tylko jasnych i wesołych. Człowiek zmienia się, z wiekiem dorasta
powoli i stopniowo, lecz od czasu do czasu los sprawia mu niespodzianki, które zmieniają
bieg rzeczy wbrew jego planom czy przewidywaniom na przyszłość. Dobrze, jeśli te zwroty
życiowe są pomyślne, ale tego nie sposób przewidzieć, gdy się dokonują. Od niego samego
zależy, jak je pojmie i jak wykorzysta, a gdy są niepomyślne – jak się obroni przed ich
skutkami.
Byłem wtedy jeszcze młody, mało doświadczony, ale już zdążyłem nabrać sporej
pewności siebie i wiary w swoje możliwości. Sprawa z Wentą okazała się sprawdzianem
mego charakteru i, jak czas pokazał, egzamin ten zdałem całkiem nieźle. Zdawałem sobie
sprawę, że przyjdą jeszcze trudne dla nas próby, ale byłem dobrej myśli i gotowości stawienia
im czoła.
W ostatniej części podróży nic nie się zmieniło w naszym codziennym wędrowaniu,
tyle ze teraz już baczniej uważałem na Wentę i na jej bezpieczeństwo. Nikt niczego się
domyślał oprócz Galena, który szybko połapał się w czym rzecz. Miał bystre oko, umiał
czytać najmniejsze nawet ślady na niebie i ziemi, więc po różnych drobiazgach zorientował
się, że moja szczególna o nią troska musi mieć swoje przyczyny, których od razu się
domyślił. O nic jednak nie pytał, nie komentował, tylko czasami rzucał jakąś niewinną i
żartobliwą aluzję, dając znać wzrokiem że wie, co się dzieje. Ale nawet on nie sądził, że mam
zamiar zabrać Wentę do Rzymu. Pojął to dopiero wtedy, gdy postanowiłem kierować się nie z
powrotem do Carnuntum, lecz do sąsiedniej Vindobony, też dużego miasteczka obozowego,
gdzie stała część limesowego legionu.
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- Masz, panie, rację – skwitował krótko moją decyzję. – Skoro dziewczyna wraca z
nami, lepiej żebyśmy uniknęli spotkania a jej wrednym tatusiem – dodał z wymownym
uśmiechem, słusznie wyczuwając moją intencję. – Potem już pójdzie łatwo, bo po swoich
drogach.
- I za rozkazem cesarskim – przypomniałem mu, że od Noricum mogłem znów się nim
posługiwać i domagać wszelkiej pomocy od miejscowej władzy i wojska.
W Vindobonie staliśmy trzy dni, miejscowy dowódca był grzeczny i przyjazny, nadto
bardzo się ucieszył, gdy dostał w prezencie dwa spore bursztyny z mojego mieszka. Załatwił
nam dwa wozy, na które przeładowaliśmy największe worki, ja zaś podpisałem mu na nie, i
na to, co jeszcze od niego wzięliśmy, kwit na zwrot kosztów z cesarskiej kasy. Wenta z
pewnym podziwem patrzyła, jak to jest u nas urządzone i jaki mam posłuch, bo nigdy
wcześniej nie miała do czynienia z rzymskim rygorem państwowym. Przez resztę drogi do
Rzymu nieodmiennie dziwiła się, jak to sprawnie działa za każdym postojem w większym
mieście.
Teraz, gdy była już taka możliwość, jechała głównie na jednym z wozów, bo chwilami
robiło jej się ciężko, choć nie było jeszcze po niej znać, w jakim jest stanie. Wiele
rozmawialiśmy, opowiadałem jej o Rzymie, o rodzinie, o naszych zwyczajach i obyczajach,
ostrożnie przygotowywałem ją na to, z czym się zetknie. Gdy wspomniałem o swojej wili na
rzymskim wzgórzu, nie chciała wierzyć, że przyjdzie jej mieszkać w tak dużym domu, choć
przecież mnie zdawał się on być niezbyt okazały. Najbardziej poruszyła ją sprawa
niewolników, którzy mieli nam posługiwać. Nie żeby miała coś przeciw, u nich też tacy byli,
ale tylko u co bogatszych albo u znacznych wojowników. Nawykła do ciężkiej pracy u ojca i
do podłego traktowania, z niedowierzaniem wyobrażała sobie jak to teraz sama będzie
zarządzać domową służbą.
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- Traktuj ich dobrze i łaskawie, ale nie za bardzo im pobłażaj, bo się rozzuchwalą i
stracisz u nich posłuch – pouczałem ja cierpliwie. – Dostaniesz tylu, ile zechcesz.
- Nie boisz się, że się rozleniwię? – spytała pół żartem, pół serio.
- Dość będziesz miała zajęć, przy domu, potem przy dziecku, więc ci to raczej nie
grozi – znając jej pracowitość i zaradność, tylko zaśmiałem się na myśl o tym, że mogłaby
być bezczynna.
- No, i przy tobie – odparła z uśmiechem, który wiele obiecywał i zapowiadał. – I z
twoją rodziną.
- To już zostaw mnie, przynajmniej na początku. Oczywiście będziemy się wzajemnie
odwiedzać, ale musi upłynąć trochę czasu, żeby uznali cię w pełni za swoją. Nie ukrywam, że
będą zaskoczeni, ale są zacni i przystępni, więc z twoim talentem do zjednywania sobie ludzi
szybko się dogadacie.
Podobnym rozmowom nie było końca, tym bardziej że na rzymskim trakcie, bez
ciągłej czujności i krążenia po okolicy, miałem dużo wolnego czasu. Na postojach
załatwiałem ważniejsze sprawy jako dowódca, ale resztą zajmował się Galen, pilnując
porządku w naszej grupie i wokół dobytku.
Jeszcze w Vindobonie wysłałem cesarskim kurierem listy do Tytusa i ojca.
Pierwszego zawiadomiłem, że wracam z sukcesem, na jaki liczył Wespazjan i z
wiadomościami, które sam się spodziewał usłyszeć. Obiecałem, że zaraz po powrocie stawię
się u niego i zdam ze wszystkiego sprawę z najdrobniejszymi szczegółami. W drugim liście
powiadomiłem rodzinę, że jestem cały i zdrowy, że ojciec może się już się szykować do
swoich rozliczeń z cesarzem i kupcami i liczyć na duży zysk, bo bursztynu wiozę co niemiara.
W dalszej części zawiadomiłem go ogólnie, że wracam z kobietą, która ze mną zamieszka w
moim domu, niemniej nic nie wspomniałem o dziecku. I tego pierwszego wystarczyło, żeby
oni tam głowili się, o co i o kogo może chodzić, lecz chciałem, by zawczasu oswoili się z tą
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niebywałą dla nich wieścią. Ojciec zapewne pokiwał z ubolewaniem głową nad jeszcze
jednym moim młodzieńczym szaleństwem, ale matka ani chybi wpadła w niemały popłoch.
Niemniej gdy już przyjedziemy na miejsce nie będzie specjalnego zaskoczenia, dzikich
okrzyków niedowierzania, a może nawet i lamentów.
Na ostatnim postoju przed Rzymem wysłałem gońca do brata, żeby jutro z samego
rana wysłał nam naprzeciw eskortę, która przejmie tabor, a także mały powóz dla mnie i dla
Wenty. Tak też zrobił, przybył nawet osobiście z kilkoma ludźmi, nie tyle dla specjalnej
potrzeby, bo przecież znał Galena i jego sprawność, ale żeby zaspokoić ciekawość, kogóż to
wiozę jako mój kobiecy nabytek. Pierwszy moment ich wzajemnego poznania był w sumie
miły, przedstawiłem ich sobie, pouśmiechaliśmy się wszyscy do siebie, wymienili sporo
życzliwych słów, ale dłuższe pogawędki odłożyliśmy na potem, bo chciałem jak najszybciej
zajechać do rodziców.
- Coś mi się zdaje, że wieziesz nie tylko jedną osobę – rzekł mi Marek po cichu, ze
śmiechem, na osobności, gdyśmy się żegnali.
- Oko masz dobre, ale proszę cię, język na razie trzymaj za zębami – wcale mnie nie
zaskoczył, bo wcześniej napatrzył się na swoją żonę, gdy ta nosiła syna, którego jakiś czas
temu urodziła.
I tak wreszcie, późnym popołudniem, po szybkiej jeździe, wjechaliśmy do Rzymu.
Przebijaliśmy się przez miasto z trudem, bo ruch był wielki i zgodnie z prawem trzeba było
nieraz stawać na dłuższą chwilę. Wenta rozglądała się w miarę spokojnie choć widziałem, że
jest mocno oszołomiona. Niekiedy wskazywałem jej to i owo, ale na wyjaśnienia nie było
czasu, zresztą w tym tumulcie musiałem pilnować koni, żeby nie narobić sobie kłopotów z
miejskimi strażnikami. Ale w końcu zajechaliśmy przed dom i tam zaczęła się nowa dla nas
przygoda, może nie tak groźna jak w dzikich lasach północy, ale na pewno nie mniej
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ekscytująca. Służba odebrała ode mnie powóz, wysiedliśmy i zaraz poszliśmy do atrium,
gdzie już czekał ojciec z matką. I zrobiło się bardzo ciekawie…
xxxxx
Zamyślony we wspomnieniach, ani się spostrzegłem, że jest już późno i pora iść spać.
Wdrapałem się do swojej izby, ległem na posłaniu i zmorzony całym dniem, zakończonym
wielkim posiłkiem, z miejsca usnąłem. Obudziłem się, gdy noc z czerni przeszła w szarość,
zebrałem swoje pakunki i wyszedłem na podest. Siadłem sam, niezadługo pojawił się
rozespany Mastyn, zdziwiony, że już tu jestem. Zaproponował wino, ale odmówiłem, więc
zaczęliśmy gwarzyć sobie o tym i owym dla zabicia czasu. Rozmawialiśmy o morzu i
marynarzach, o nudzie na wyspie, o wielkim świecie. Żeby zrobić mu przyjemność
wspomniałem jakby mimochodem, że w Efezie odwiedzę pewną ważną osobistość i opowiem
jej o mojej wyprawie na Patmos. To go miało utwierdzić w przekonaniu, że gościł u siebie nie
byle figurę, czym zapewne będzie się teraz przechwalał przed kim się da.
Wreszcie niebo poczęło się rozjaśniać i zauważyliśmy, że przy łodzi, którą miałem
odpłynąć, zaczyna się jakiś ruch. Było to dla mnie znak do wymarszu, więc pożegnałem się
jeszcze raz z gospodarzem i ruszyłem ku pomostowi, na którym trwała już krzątanina przed
wypłynięciem w morze. Właściciel dojrzał mnie, pomachał ręką zapraszająco i gdzieś
zniknął. Idąc do brzegu spostrzegłem służącą z gospody, zapewne wybierającą się już do
pracy. Tknięty współczuciem wyjąłem z mieszka dwie sestercje, a gdy zrównała się ze mną
zatrzymałem ją i położyłem monety na jej rozwartej dłoni. Stała jak skamieniała, opuściła
głowę, nie wiedząc jak się zachować.
- Masz za dobrą obsługę. Schowaj to tak szybko i ukradkiem jak przecież umiesz. Tak
żeby nikt nie spostrzegł – rzekłem cichutko, jakbym był jakimś z nią spiskowcem.
Spłoszyła się, odwróciła i pobiegła w swoją stronę. Czy w tym swoim prościutkim,
skołowanym umyśle domyśli się, że poznałem jej sekret? Zapewne przekazała już
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marynarzowi list, jaki wczoraj pisał Jan z Gajusem, na czym ich zastałem tak zajętych. Nocą
go odebrała, a dziś oddała posłańcowi – tak to sobie wyobraziłem. Niech im będzie, nie moja
sprawa.
Poszedłem do marynarzy gotowych już do drogi, po krótkim czasie odbiliśmy od
pomostu i popłynęliśmy na wiosłach ku wyjściu z głębokiej zatoki na otwartą wodę. Tam
załoga postawiła żagiel, wiatr począł robić swoje, obrano kurs na Efez i łódź całkiem szybko
zaczęła oddalać się od wyspy. Stałem z tyłu i w zamyśleniu patrzyłem jak znika z widoku.
- Ciekawe, czego też, panie, szukaliście na Patmos? – spytał mnie tak samo, jak przed
kilku dniami kapitan stateczku, który mnie tam zawiózł. – Przecież tam nie ma nic ciekawego
ani cennego. Nie żebym się dopytywał, tylko się dziwię.
- Coś mi wypadło, to i się tam wybrałem – odparłem już bez takiej irytacji jak wtedy.
- Nie pytam, nie moja rzecz. Spójrz, panie, już jej prawie nie widać – wskazał ręką
maleńką, niewyraźną plamę w oddali.
- Mała, to szybko znikła.
- No, właśnie, Mała, trochę biedna, ludzi garstka. Ot, takie miejsce bez znaczenia,
jakich pełno tu na morzu – wzruszył ramionami i odszedł do swoich.
Miejsce bez znaczenia. Może tak może nie – pomyślałem. Czas pokaże. Bo, jak
powiedział raz Jan, czas swoje robi. Ale czy zrobi – i co? Tego wiedzieć nie mógł nikt.

Epilog
Od tamtego czasu minęło dwadzieścia z górą lat. Przeżyłem ich już ponad
sześćdziesiąt, a te ostatnie uważam za bardzo udane, choć zupełnie inne niż tamte
wcześniejsze, też zresztą nienajgorsze. Zachowałem zdrowie i siły, jak na swój wiek
znakomite, w zasadzie nie mam powodów do narzekania. Żyjemy z Wentą spokojnie, z dala
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od wielkich spraw wielkiego świata, choć sporo o nich wiemy, bo mając dzieci, które w nim
się nieźle pourządzały, nie sposób w ogóle się od nich uwolnić.
Syn wyuczył się całkiem udanie i robi karierę w urzędach publicznych, gdzie trafił z
poręki brata i jego syna, prowadzących w całym Rzymie bliskim i dalekim interesy rodzinne z
wielkim rozmachem. Starym zwyczajem ludzie pieniądza osadzają swoich krewnych
wszędzie tam, gdzie taka służba zapewnia bliskość państwowych dochodów, z czego
wynikają korzyści dla całej rodziny. Nie idzie o rangę, lecz o dostęp do źródeł obrotu
towarami, cesarskich zamówień i rozliczeń z nimi związanych. Córka poszła za mąż za
znacznego nobila i obraca się w najznakomitszym w mieście towarzystwie. Oboje odwiedzają
nas jak tylko mogą i mają czas, więc ciekawych opowieści i nowinek nie brakuje. Poza tym
przywożą nam zawsze starsze i nowe kroniki dzienne, więc jest, co poczytać dosłownie o
wszystkim, co się dzieje w stolicy i na świecie.
Największą jednak radość sprawiają nam wnuki, które spędzają u nas całe tygodnie,
ku memu wielkiemu zadowoleniu. Wenta świata za nimi nie widzi i rozpuszcza je do
niemożliwości, a gdy przyjeżdżają, w domu panuje spory gwar, bo odwiedzają nas wtedy
sąsiedzi ze swym potomstwem i zabawom nie ma końca. Nie sposób więc nazwać nas
odludkami, oddającymi się gnuśności, jaka przytrafia się nieraz ludziom mocno starszym a
zamożnym, dożywającym swych dni wygodnie, ale bez otwartości domu na innych.
Przez pół życia z okładem pozostawałem na służbie cesarskiej, nawet wtedy, gdy
wyszedłem z wojska i pomagałem bratu w prowadzeniu interesów w Azji. Po powrocie z
północnej wyprawy Tytus dał mi prawie rok swobody na ułożenie sobie spraw rodzinnych,
które wymagały rozwagi, cierpliwości, nawet urzędowych zabiegów o nadanie Wencie
pozycji mojej żony, a więc i wolnej rzymianki. Trzeba było dopełnić stosownych zapisów w
księgach miejskich, co okazało się kłopotliwe, lecz co dzięki sprytnym jurystom i
odpowiednim sumom pieniędzy na opłacenie dobrej woli urzędników zakończyło się zgodnie
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z naszym planem. Narodzony zaraz potem syn został więc już pełnoprawnym obywatelem
rzymskim, bez żadnych dodatkowych warunków.
Ojciec z miejsca polubił Wentę, bo ujęła go swoją naturalnością i prostotą
zachowania, także chęcią uczenia się wszystkiego, co konieczne dla kobiety, wchodzącej do
znaczniej rzymskiej rodziny. Powiedział mi nawet, że ją ceni za to, że nie jest zepsuta jak
rzymianki od samego urodzenia, a na jej braki patrzył przez palce, widząc jak szybko je
nadrabia. Matka z początku była przesadnie nieufna, lecz z miejsca zorientowała się, że
szykuje jej się wnuk, więc złagodniała, a patrząc, jak Wenta pracowicie i sprawnie urządza
nasze życie w willi, nabrała do niej dużej sympatii. Wnuka pokochała bez reszty i choć
czasami po cichu marudziła, że synowa nie jest z dobrego domu, to przez dziecko uznała w
końcu ich oboje za swoich.
Po roku dogadałem się z bratem tak, że jeśli cesarz się zgodzi, to pojadę do Syrii
dopilnować spraw transportu towarów dla naszej faktorii. Miałem o tym osobną rozmowę z
Tytusem, który poparł mnie u ojca, lecz pod jednym warunkiem.
- Nie zwolnię cię całkiem ze służby, bo chcę byś tam został niejawnie naszymi oczami
i uszami, zwłaszcza w rozjazdach, jakich będziesz miał zapewne dużo. Wiesz, o co mi chodzi,
co mnie interesuje. I jak to trzeba robić. W Azji są ciągłe zmiany i zamęty, bo handel idzie
tamtędy wielki, a granice niepewne. Nasi urzędnicy bardzo się tam rozzuchwalili z chciwości,
politykują na własną rękę, więc i z lojalnością różnie u nich bywa. Od kupców z daleka też
sporo da się wywiedzieć. Nie będziesz tam jeden, ale im was więcej, tym lepiej.
Spodobała mi się jego propozycja, więc ją przyjąłem z ochotą. Nadal miałem być
przydatny, ale tak, jak lubiłem, czyli wolny i niezależny w działaniu. Niemniej plany te miały
tę wadę, że musiałem na długo wyjeżdżać z domu, nieraz nawet na wiele miesięcy. Wenta
przyjęła to zrozumieniem, choć widziałem, że trochę zmarkotniała. I tak nasze życie ułożyło
się w rytm moich wyjazdów i powrotów, ale bez uszczerbku dla nieodmiennie silnej miedzy
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nami więzi. Prawda, pod koniec tych moich wędrówek byliśmy już trochę zmęczeni tą
sytuacją, lecz obiecałem jej, że jak tylko się da, to się od niej uwolnię.
Okazja po temu nadarzyła się, gdy zmarł Tytus, który w międzyczasie, po śmierci
ojca, został cesarzem, tyle że ledwie na dwa lata. Gdy żył, widywaliśmy się za każdym moim
pobytem w Rzymie, zdawałem mu sprawę z moich ustaleń, on zaś w uznaniu tego, com mu
donosił, całkiem hojnie mnie za to wynagradzał. Z oczywistych powodów rodzinne interesy
w Syrii pod Flawiuszami kwitły niebywale, ku zazdrości innych domów; no, ale z tym Marek
radził sobie bardzo udanie.
Gd nastał Domicjan moja sytuacja się odmieniła. Jeśli nawet coś wiedział o mnie, to
niewiele, a że zaprzątały go przede wszystkim walki na północy z Dakami, więc sprawy
syryjskie zeszły na dalszy plan. Przy pierwszej i jedynej okazji, gdy mnie przyjął na
Palatynie, poprosiłem o zwolnienie mnie z obowiązków, jakie nałożył na mnie jego brat.
Zgodził się, ale oznajmił, że niebawem coś dla mnie znajdzie na miejscu, w Rzymie, co
przyjąłem z wielką ulgą. Rozmówiłem się też z Markiem, obiecałem uporządkować swoje
sprawy w Antiochii i przekazać je w dobre ręce. Koniec końców za ostatnim obrotem
wróciłem na stałe do domu i życie dalej potoczyło się już innym, nowym trybem, ku
wielkiemu zadowoleniu mojemu, Wenty i naszych dzieci.
Domicjan w końcu zaproponował mi przez swoich wojskowych ludzi, bym pomagał w
szkoleniu przyszłych zwiadowców dla coraz liczniejszych garnizonów, jakimi obsadzał
ziemie nad Istrem. Budował po jego drugiej stronie nowe forty i potrzebował sporo małych,
lotnych grup wywiadowczych dla wspierania regularnych oddziałów legionowych. Zresztą
podobnych potrzeb było wiele i w innych prowincjach, od Hiszpanii, Galii, Germanii,
Brytanii, po daleki wschód. Rzym się rozrastał i umacniał, ale przybywało wojowania i
wysiłków w pilnowaniu swej potęgi.
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Zajęcie okazało się i ciekawe, a i wygodne przez to, że kandydaci mieli swoją szkółkę
ćwiczebną w niedalekich lasach za wzgórzami. Oprócz nauki w sztuce pamięci, tajnego
pisma, każdej walki wręcz i na małe miecze, musieli uczyć się w terenie czytania śladów,
pochodów, zakładania pułapek, wyszukiwania zagrożeń i innych praktycznych umiejętności,
koniecznych w takiej służbie. Wiele z nimi jeździłem po okolicznych wertepach, dzięki
czemu zachowałem sprawność, mimo swoich lat. Może dlatego dziś nie dokucza mi zdrowie,
siły jeszcze dopisują, więc i humor mam nienajgorszy. Ale nadszedł moment, gdy poczułem,
że wystarczy tej przygody z młodymi, więc szkolenia zakończyłem i na dobre zaległem w
domu, oddając się trochę lekturze, trochę gospodarzeniu w ogrodzie, trochę wzajemnemu
wizytowaniu się z sąsiadami.
Niekiedy wspominam krótki pobyt na Patmos w drodze powrotnej po zakończeniu
syryjskiej części mej wojaczki. Rozmyślam wtedy nie tyle o chrześcijanach, ile o samym
Janie, którego zapamiętałem szczególnie wyraziście przez niezwykłość jego postaci, jego
spokój i życzliwą cierpliwość, z jaką wykładał mi swoją wiarę. Wracają też obrazy pokornego
ucznia Gajusa i zabawnego, ale mądrego Manesa, niedoszłego kapłana z bystrym umysłem i
stoickim acz złośliwym podejściem do świata. Nikomu nigdy o tym nie mówiłem oprócz
Wenty, której opowiedziałem o tamtej przygodzie, ale bez wdawania się w tematy religijne.
Wysłuchała tego z zaciekawieniem, zadała kilka pytań, lecz wyczuwając moją
powściągliwość w ich drążeniu, dała sobie spokój. Zresztą, co miałbym jej powiedzieć, skoro
sam do dziś nie wiem, co o nich właściwie myśleć?
Chrześcijan w Rzymie żadnych nie spotkałem, bo ani ich nie szukałem, ani specjalnie
się nimi nie interesowałem. Wiem tyle, że są i to ponoć w sporej liczbie, ale z obcymi sobie
wiarą się nie zadają, a i nie obnoszą przecież ze swoją nauką po mieście, bo nadal można dać
za to głowę. Domicjan ich ścigał bezwzględnie, prawa zachowywano nadal surowe, a on sam
był człowiekiem podejrzliwym i skorym do gniewu, gdy chodziło o obronę majestatu. Żydów
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bez różnicy trzymał z dala od Rzymu, okładał wielkimi podatkami i wyjątkowymi
restrykcjami.
Gdy zginął z ręki mordercy, nasłanego przez własną żonę, cesarzem został, po
zamieszaniu z Nerwą, Trajan, syn wodza, pod którym kiedyś walczyłem, a potem namiestnik
Germanii. Z rodziców rzymskich, ale pochodzi z Hiszpanii, uchodzi za znakomitego dowódcę
i znawcę spraw państwowych. Co prawda, zakazał chrześcijan ścigać po domach, także z
donosów, ale jeśli który wzbrania się złożyć ofiarę przed posągiem cesarskim, idzie pod
miecz. Trochę to może łagodniejsze prawo, ale i tak wystarczające, by kryli się po kątach.
Zatem proroctwo Jana o tym, że Rzym cały przyjmie ich wiarę, pozostają nadal tylko
fantazją, którą miedzy bajki włożyć należy.
Muszę jednak przyznać, że rozmowy z Janem zapadły mi w pamięć, zwłaszcza to, co
mówił o wzajemnej między ludźmi miłości. Daleko mi do niej, ale przekonałem się, że po
dobroci można więcej osiągnąć, niż wchodząc w ambicjonalne swary. Może złagodniałem
przez wiek i doświadczenie, ale teraz bardziej jestem skory do okazywania życzliwości niż
dawniej. Od tej zmiany w charakterze ani mi niczego nie ubyło, ani utraciłem szacunek w
świecie, ani muszę zawsze stawiać na swoim. Czasami proszony jestem w zaufaniu o radę
albo o pośredniczenie w różnych prywatnych sporach, niekiedy z pozoru beznadziejnych.
Zatem okazuje się, że to, co mówił Jan o okazywaniu dobroci, jakoś chyba działa, nawet jeśli
odrzuca się jego wiarę.
Dziś w południe miałem spotkanie, które przywołało wspomnienie spotkania na
Patmos. Oto gdy siedziałem w ogrodzie, podszedł służący i oznajmił, że przed domem stoi
człowiek, który chce się z mną widzieć. Dodał od siebie, że to chyba nie włóczęga, ale z
wyglądu ktoś ubogi i dlatego nie wpuścił go do środka. Zaciekawiony, wyszedłem na
zewnątrz i ujrzałem młodego mężczyznę w prostej sukni z kapturem i torbą podróżną na
ramieniu.
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- Podobno mnie szukasz, młodzieńcze – powitałem go ani chętnie, ani niechętnie, ale
spokojnie. – Kim jesteś, skąd przychodzisz i w jakiej sprawie?
- Czy mam honor z dawnym żołnierzem cesarskim o imieniu Vitus, który niegdyś
walczył w Judei, a wiele lat temu odwiedził był wyspę Patmos? – spytał po grecku, ale z
dobrze mi znanym akcentem syryjskim.
- Tak, to ja – odparłem zaskoczony, bo powołał się na zdarzenie, o którym nikt obcy
właściwie nie widział. – Skąd ci to wiadomo?
- Od mego mistrza, czcigodnego Gajusa z Efezu, który mnie wysłał do Rzymu z misją
i nakazał, bym przy tej okazji odszukał cię, panie, pozdrowił w imię Jezusa Chrystusa i
wręczył tę przesyłkę – rzekłszy to, wyjął z torby spory zwój i podał mi bez słowa
wyjaśnienia.
- Wielkie nieba! – wykrzyknąłem. – Gajus, poczciwy Gajus, uczeń Jana. To on mnie
jeszcze pamięta?
- Mój nauczyciel nieraz wspomina czas spędzony na wyspie ze świętym apostołem, a
w jego wspomnieniach jest miejsce i na twoją, panie, osobę. Uratowałeś mu niegdyś życie, a
takich rzeczy się nie zapomina.
- Co się teraz z nim dzieje? Bo, jak mniemam, Jan już nie żyje? Już wtedy był w
latach, a czasu upłynęło przecież wiele.
- Święty i umiłowany uczeń Chrystusa odszedł do królestwa bożego kilka lat temu –
mówił z takim samym namaszczeniem, jak niegdyś jego dzisiejszy mistrz.
- Wejdź, proszę do domu – zaprosiłem go gestem – musisz mi wiele opowiedzieć.
- Dziękuje za zaproszenie, ale muszę już wracać. Czekają tam na mnie – skinął głową
z stronę miasta.
- Co porabia Gajus? Jak się ma? Cały, zdrowy? – dopytywałem szybko, chcąc przed
jego odejściem jeszcze coś niego wyciągnąć.
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- Ma się doskonale i podjął dzieło swego nauczyciela. Jest jednym ze starszych
miedzy nami.
- A co też takiego mi przysyła – uniosłem w górę trzymany w reku zwój. – Co mu
przyszło do głowy?
- Powiedział, że sam będziesz wiedział, panie, co to jest i dlaczego ci to przekazuje.
Prosił, byś wspomniał ostatnią waszą rozmowę, gdy żegnaliście się na osobności. Mnie tego
nie wyjaśnił.
- Mówił coś o znakach, tak samo jak Jan. Rzeczywiście, pamiętam. Zdumiewające! –
przypomniałem sobie, że stwierdził wtedy, iż moje rozmowy z apostołem okazały się jakoś
dla niego znaczące. – Po tylu latach miałoby się to spełnić? – zdumiałem się na głos. – Mam
na myśli spisanie dziejów i nauki Jezusa ze wspomnień jego ucznia.
- Czcigodny Gajus był jednym z tych, którym to dyktował. I jeszcze coś, ale to już
sam przeczytasz.
- Oczywiście, przeczytam. Nie dasz się namówić na wejście do domu?
- Niestety, ale wzywają mnie obowiązki.
- Skoro musisz iść teraz, to może zajdziesz innego dnia?
- To możliwe. Ale nie obiecuję – uśmiechnął się i był to pierwszy w jego zachowaniu
odruch ludzkiej zwyczajności.
- Zatem pamiętaj, drogę znasz. Czegoś ci potrzeba? Wsparcia, pomocy, może
pieniędzy?
- Dziękuję, ale mam wszystko, co mi niezbędne. – Skłonił się w pożegnalnym geście.
– Pozostań z Chrystusem, szlachetny Vitusie – rzekł, odwrócił się, ruszył w stronę Rzymu i
szybko znikł za przydrożnymi drzewami.
Wszedłem do domu, usiadłem znów w ogrodzie po czym powoli odwinąłem początek
zwoju. Był tam tekst po grecku, napisany starannym pismem, wyraźnym i dobrze czytelnym,
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ułożonym w osobne wersy. Mój wzrok padł na pierwszy z nich, a to, co przeczytałem, zdało
mi się w pierwszej chwili całkiem niezrozumiałe.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo – brzmiało to jak
jakaś sentencja, której sensu nie uchwyciłem.
Przewinąłem zwój trochę dalej i zaraz znalazłem kolejne zdanie, które jakbym już
gdzieś kiedyś słyszał, tylko inaczej wypowiedziane.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…
I oto w głowie zabrzmiało mi echo głosu Jana, który wówczas to samo głosił był do
mnie po wielokroć na kilka różnych sposobów. Przerwałem czytanie, uśmiechnąłem się w
duchu do tego wspomnienia, zacząłem sobie przypominać inne jego opowieści.
Na koniec, gdy mnie już żegnał, wyraził nadzieję, że może jego Bóg zechce mnie
oświecić swoją łaskawością. Gdym go spytał trochę przekornie skąd to będę wiedział i po
czym to poznam, odparł, że gdy tak się stanie, dowiem się o tym jako pierwszy. Zabawnie
zabrzmiało, przyjąłem to nawet trochę jak żart. Teraz patrzyłem na przysłaną przez Gajusa
księgę jak na przypomnienie tamtego czasu i przesłanie z innego, Janowego świata.
Cóż, skoro tak obiecywał, to będę czekał. Poczekam – kto wie, może się nawet
doczekam?

KONIEC
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PODZIĘKOWANIA

Pragnę podziękować tym, którym zawdzięczam szczególną pomoc w pisaniu książki,
zwłaszcza we wszystkim, co dotyczy wiarygodności postaci bohaterów, realiów epoki oraz
jakże ważnych kontekstów historycznych, kulturowych, a nawet teologicznych. Oczywiście,
także i tym, którzy wspierali mnie dobrym słowem i życzliwością na różnych zakrętach czasu,
jaki poświęciłem temu przedsięwzięciu.
Niewątpliwie pierwsze miejsce na tej liście należy się Waldemarowi Linke, wielce
uczonemu zakonnikowi i akademikowi, a przy tym memu przyjacielowi i mentorowi,
człowiekowi, który w swoim czasie odmienił moje życie w sposób zgoła fundamentalny. Jest
nie tylko osobą duchowną, przepojoną prawdziwie głęboką duchowością kapłańską, ale ma
również niezwykłą wiedzę teologa-biblisty, ze szczególnym uwzględnieniem zawiłości
pierwszych lat chrześcijaństwa. Co prawda, nasze dawne rozmowy o Księdze Apokalipsy i
postaci św. Jana Apostoła przetworzyłem konfabulacyjnie po swojemu, niemniej po
konsultacjach podczas pisania i po napisaniu tekstu uzyskałem Jego imprimatur, co pocztuję
sobie za wielki zaszczyt.
Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem doktora Szymona Modzelewskiego,
archeologa i historyka, który w swej przepastnej pamięci przechowuje chyba całą historię
świata – od pradziejów i antyku po współczesność. Dzięki materiałom, jakich mi dostarczał, a
także dzięki informacjom, jakie od niego uzyskiwałem w rozmowach na wiele tematów,
związanych z realiami starożytności, poznałem treści i fakty bardzo dla mnie cenne przy
pisaniu książki, nadto wyłożone w sposób niezwykle przystępny.
Memu drugiemu przyjacielowi, Zbigniewowi Romanowi dziękuję za cierpliwość w
czytaniu kolejnych partii tekstu i do bólu logiczne wytykanie rozmaitych potknięć,
niejasności i braku klarowności narracji. Autor z natury rzeczy nie ma dystansu do tego, co
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pisze, więc takie chłodne oko sceptycznego acz życzliwego czytelnika, nadto dobrze
znającego mechanikę ludzkich poczynań i polityki, sprzyja kontroli na bieżąco sensowności
rodzących się pomysłów fabularnych oraz psychologicznych i społecznych uwarunkowań
dramatis personae. Nadto ma on zawsze dla mnie otwarty, przyjazny dom, jaki prowadzi
wraz ze swą wspaniałą żoną Dorotą, a który jest oazą tak dziś rzadkiej normalności i kultury –
a to zawsze zapewnia chwile wytchnienia nie tylko w bieżącej pisaninie, ale i w zwyczajności
codziennego życia.
Dziękuję również i innym osobom, z których szczególnie chcę wymienić Lecha
Jęczmyka, Tomasza Lacha i panią Joannę Pyryt – za ich życzliwe wsparcie, zainteresowanie
powstającym tekstem, za liczne rozmowy i zgłaszane uwagi czy sugestie natury
merytorycznej i literackiej. To szalenie cenne i krzepiące, gdy można liczyć na ludzką,
bezinteresowną przychylność, której jakże mało już jest dziś w naszym mocno sparszywiałym
świecie.
Na koniec, jak zwykle, dziękuję, moim Synom, którzy nie tylko nieodmiennie kibicują
mi w mych poczynaniach literackich, lecz także serdecznie pomagają w przezwyciężaniu
rozmaitych, nieraz niełatwych dla mnie kłopotów życiowych. Dedykacja tej książki to wyraz
mego przekonania, że nasza rodzina wkroczyła w nową fazę, oby dla wszystkich pomyślną i
radosną.

