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Chiski rzd zakazuje yjcym buddom
reinkarnacji bez zezwolenia
Pekin, 4 kwietnia 2007 rok
yjcym buddom tybetaskim ateistyczni przywódcy
Chin zakazali reinkarnacji bez zezwolenia. Zakaz ten zosta
ujty w nowych przepisach majcych na celu umocnienie
zwierzchnictwa Pekinu nad zbuntowanymi mieszkacami
Tybetu.
Dziki takiemu zapisowi chiskie wadze bd mie
pewno, e nie pojawi si nowe wcielenie Buddy, co moe
zwiastowa koniec mistycznego systemu, którego pocztki
sigaj dwunastego wieku.
W ten sposób chiski rzd, jako jedyna wadza, bdzie
aprobowa mianowanie dwóch najwaniejszych mnichów
tybetaskich, dalajlamy i panczenlamy. Owiadczenie
obecnego dalajlamy, z maja 1995 roku, e w Tybecie
odnaleziono jedenast inkarnacj panczenlamy, zmarego w
1989 roku, rozwcieczyo wadze w Pekinie. Chopiec
wskazany przez dalajlam znikn.
(z artykuu Jane Macartney w brytyjskim
dzienniku „Times”)

Rozdział pierwszy

Aleksandria, Egipt, 1799
Giles L’Etoile by mistrzem woni, nie zodziejem. Nigdy
niczego nie ukrad, raz tylko skrad serce pewnej kobiecie,
która zreszt twierdzia, e oddaa mu je dobrowolnie. Ale
tego chodnego egipskiego wieczoru, gdy schodzi po
rozchwianej drabinie do staroytnego grobowca, z kadym
niepewnym krokiem zblia si ku przestpczoci.
Przed L’Etoile’em zeszli badacz, inynier, architekt, artysta,
kartograf i, oczywicie, sam genera — erudyci z napoleoskiej
armii intelektualistów i naukowców mieli wkra si do
witego miejsca pochówku, które pozostawao nietknite
przez tysiclecia. Krypt odkry dzie wczeniej badacz Emile
Saurent wraz z grup egipskich chopców. Przestali kopa,
gdy natrafili na zapiecztowane kamienne wrota.
Dwudziestodziewicioletni Napoleon mia by pierwszym,
który zobaczy to, co leao tu zaginione i zapomniane od
tysicy lat. Nie byo dla nikogo tajemnic, e marzy o
podbiciu Egiptu. Jego wielkie ambicje wykraczay jednak poza
podbój militarny. Pragn pozna i opracowa histori
staroytnoci.

Na dole L’Etoile doczy do pozostaych, zgromadzonych
w sabo owietlonym westybulu. Wcign w nozdrza zapach
wapienia i tynku, stchego powietrza i cia robotników, a
take ledwie wyczuwaln nutk innej woni.
Cztery kolumny z róowego granitu, o podstawach
niewidocznych pod warstw pyu i gruzu, podtrzymyway
sklepienie, gdzie na intensywnie lazurowym tle widniaa
srebrna mapa nieba. W murze wyciosano kilka otworów na
drzwi, z których jedne byy wiksze od innych. Saurent
próbowa naruszy ich gipsow plomb.
Subtelne i precyzyjne malowida cienne w piknych
kolorach ziemi sprawiay wraenie tak ywych, e L’Etoile
niemal spodziewa si poczu farb, ale dociera do niego
jedynie zapach wody koloskiej Napoleona. Zaciekawi go
stylizowany motyw lilii wodnych na obrzeach krypty i
obramowaniu malowide. Egipcjanie nazywali te kwiaty
niebieskimi lotosami i od tysicy lat wykorzystywali ich esencj
zapachow do wyrobu perfum. Trzydziestoletni L’Etoile,
który ju dziesi lat powici studiom nad t skomplikowan
staroytn sztuk, dobrze zna lotosy i ich waciwoci. Miay
przepikn wo, lecz tym, co odróniao je od innych kwiatów,
byo dziaanie halucynogenne. Pod jego wpywem osobicie
dowiadcza ulgi w chwilach, gdy wracaa do niego przeszo,
wypierajc tera niejszo.
Oprócz lotosów dostrzeg te inne motywy rolinne. Na
jednym z malowide robotnicy wybierali w spichlerzach nasiona
z worków, na kolejnych obsiewali grzdki, dogldali
kiekujcych pdów, kwiatostanów i drzew, a nastpnie
przycinali gazie, zbierali kwiaty, zioa i owoce. Ostatni obraz
przedstawia ich, jak nios plony zmaremu, tak przynajmniej
sdzi L’Etoile, i skadaj dary u jego stóp.

W miar jak kolejne warstwy tynku opaday na alabastrow
posadzk, Abu, przewodnik, którego wynaj Saurent, objania
zgromadzonym znaczenie malowide. Mówi ciekawie, ale wo
potu, poncych knotów i kredowego pyu z wolna
obezwadniaa L’Etoile’a. Zerkn na generaa. Jeli sam z
trudem to znosi, Napoleon musia cierpie znacznie bardziej.
Mia tak wraliwy nos, e nie tolerowa wokó siebie pewnych
sucych, onierzy i kobiet, których zapach mu nie
odpowiada. Opowiadano o jego dugich kpielach i
naduywaniu wody koloskiej — stworzonej specjalnie dla
niego kompozycji cytrusów, mity i rozmarynu. Genera kaza
nawet sprowadzi z Francji szczególny gatunek wiec
(owietlay teraz mroczn komor grobowca). Wosk do ich
produkcji pozyskiwano ze skrystalizowanego tranu kaszalota,
dziki czemu wydzielay agodniejszy zapach.
Obsesja Napoleona stanowia jeden z powodów, dla których
L’Etoile wci przebywa w Egipcie. Genera naciska, aby
zosta duej — chcia go mie do swojej dyspozycji. L’Etoile
nie protestowa. Wszystko, co w Paryu kiedy wiele dla niego
znaczyo, utraci sze lat temu w czasie rewolucji francuskiej.
W ojczy nie nie czekao na niego nic prócz wspomnie.
Gdy Saurent koczy zbija ostatni warstw tynku, L’Etoile
podszed bliej, eby dokadnie si przyjrze gbokim rze bom
w drzwiach. Tu take spostrzeg obramowanie z niebieskich
lotosów wokó kartuszy penych tajemniczych hieroglifów,
jakie widywao si w caym Egipcie. Nowo odkryty kamie z
portowego miasta Rosetta móg dostarczy wskazówek, jak
tumaczy te znaki.
— Gotowe — oznajmi Saurent. Poda narzdzia jednemu
z egipskich chopców i otrzepa rce. — Generale?
Napoleon zbliy si do portalu i spróbowa przekrci

wci byszczc mosin obrcz. Zakasa. Nacisn mocniej.
By szczupy, niemal wychudzony, ale L’Etoile mia nadziej,
e zdoa jednak otworzy drzwi. W kocu ustpiy z gonym
skrzypniciem, które odbio si echem w caej grocie.
Saurent i L’Etoile stanli na progu wraz z generaem.
Wszyscy trzej unieli wiece, eby rozjani wntrze grobowca.
W migoccym bladoótym wietle ich oczom ukaza si
korytarz peen skarbów.
Jednak to nie wymylne malowida na cianach w
przedsionku, nie alabastrowe soje, nie misterne rze by czy
skrzynie pene skarbów zapamita L’Etoile na reszt ycia,
lecz ciepy, sodki zapach, który z miejsca go owion.
Wyczuwa w nim mier i histori. Delikatne nuty zwidych
kwiatów, owoców, zió i drewna. Wikszo zna. Ale poczu
te nowe, nieznajome — waciwie ledwie je rejestrowa, ale
tym bardziej hipnotyzoway go, fascynoway, mamiy i
pocigay, jak pikne marzenie, w którym mona cakiem si
zatraci.
Zlekceway napomnienia Saurenta, który ostrzega go, e
wchodzi na niebezpieczne terytorium, gdzie mog czeka
puapki i zwinite w kbek we. Nie posucha przestróg
Abu, który bardziej ni wy ba si duchów. L’Etoile, z
pojedyncz wiec, zanurzy si w gb krypty, ignorujc
generaa i pozostaych. Nie potrafi si oprze tajemniczej woni.
Przeszed bogato zdobionym korytarzem do wewntrznego
sanktuarium i gboko odetchn pradawnym powietrzem,
próbujc wyczu w nim co wicej. Podenerwowany, wypuci
powietrze, niechccy gaszc wiec.
By moe powodem byy te gbokie oddechy, by moe
— wszechobecny mrok. By moe to stche powietrze
sprawiao, e krcio mu si w gowie. Tak czy inaczej, gdy

zwalczy zawroty gowy, tajemniczy zapach dotar do niego z
wiksz moc, wyostrzajc zmysy. W kocu zacz
rozpoznawa poszczególne skadniki. ywic i mirr, niebieski
lotos i olejek migdaowy. Wszystkie stosowano powszechnie
w egipskich perfumach i kadzidach. Ale wyczuwa co jeszcze,
co ulotnego, co mu umykao.
Sta samotnie w ciemnoci, w tak olbrzymim skupieniu, e
nie usysza zbliajcych si kroków pozostaych czonków
grupy.
— Co to za zapach?
Drgn na d wik gosu i odwróci si do Napoleona, który
wanie wszed do wewntrznej komory.
— Pachnida niewdychanego od wieków — wyszepta
L’Etoile.
Abu wyjani, e znajduj si teraz w komorze grobowej.
Wskaza na malowida cienne w ywych kolorach. Jedno z
nich ukazywao zmarego, który na duy posg mczyzny
nasadza gow szakala i skada jedzenie u stóp
czowieka-zwierzcia. Za jego plecami gibka, przeliczna kobieta
w przezroczystej tunice trzymaa tac flakonów. W nastpnej
scenie zapalaa kadzielnic, z której unosi si dym. Kolejne
malowido przedstawiao szakala poród sojów, toczni i
alembików — przedmiotów, jakie L’Etoile pamita z
perfumerii ojca w Paryu.
Zdawa sobie spraw z tego, jak wielk wag przywizywali
do zapachów staroytni Egipcjanie, jednake nigdy wczeniej
nie widzia a tylu obrazów odnoszcych si do wyrobu i
wykorzystania perfum.
— Kim by pochowany tu mczyzna? — spyta Napoleon.
— Mona to teraz ustali?
— Jeszcze nie, generale — odpar Abu. — Ale wkrótce

znajdziemy wicej wskazówek.
Skin rk w kierunku rodkowej czci pomieszczenia.
Stylizowany sarkofag z czarnego granitu by pi razy
wikszy od przecitnego czowieka. Na wypolerowanej
powierzchni widniay rze bione kartusze oraz inkrustowany
turkusami i lazurytem wizerunek piknego mczyzny
przypominajcego kota. Jego gow zdobiy niebieskie lotosy.
L’Etoile od razu go rozpozna: Nefertum, syn Izydy. Bóstwo
zapachów.
Sceny na malowidach, motyw lilii wodnych, kadzielnice we
wszystkich ktach pomieszczenia — nagle wszystko nabrao
sensu. By to grobowiec staroytnego egipskiego perfumiarza.
A sdzc po majestatycznoci sarkofagu, kapan ten cieszy si
wielkim szacunkiem.
Saurent wywrzeszcza rozkazy do swoich pomocników i po
chwili zmaga modzi mczy ni podnieli kamienne wieko.
Wewntrz znajdowaa si szeroka drewniana trumna, na
której widniay kolejne sceny z udziaem dwojga ludzi
przedstawionych na malowidach. Wieko trumny udao si
otworzy bez wikszego wysiku.
W rodku leaa ogromna mumia dziwnego ksztatu —
normalnej dugoci, lecz co najmniej o poow za szeroka —
poczerniona asfaltem z Morza Martwego. Zamiast jednej
miaa dwie misternie wykonane zote maski, ozdobione
turkusami i lazurytami, a take napierniki ze zota, karneolu
i ametystów. Maski róniy si midzy sob tylko tym, e ta
z prawej strony przedstawiaa twarz mczyzny, a ta z lewej
— kobiety.
— Nigdy nie widziaem niczego podobnego — wyszepta
w zdumieniu Abu.
— Co to oznacza? — spyta Napoleon.

— Nie wiem, generale. To jest absolutnie niezwyke —
wyjka Abu.
— Odwi j, Saurent — rozkaza Napoleon.
Mimo protestów Abu, Saurent poleci swoim ludziom
rozci pótno i odkry ciao. Francuz im paci, wic si nie
sprzeciwiali. L’Etoile wiedzia, e staroytna technika
balsamowania zwok z uyciem olejków zapachowych i maci,
a take suche powietrze powinny zapobiec rozkadowi mini
i tkanek zmarego. By moe zachoway si nawet wosy.
Widywa mumie ju wczeniej. Fascynowa go ich sodki
zapach.
W kilka minut rozcito i odwinito poczerniae bandae.
— Nie. Czego takiego nigdy nie widziaem — szepn
Abu.
Zwoki z prawej strony nie miay rk skrzyowanych na
piersi, jak to byo w zwyczaju. Wycignit praw rk
mczyzna obejmowa do kobiety, z któr zosta
zmumifikowany. Splatali si palcami. Tych dwoje kochanków,
których ciaa opary si rozkadowi, wygldao tak realistycznie,
jakby pochowano ich kilka miesicy temu, nie przed wiekami.
Wszyscy mruczeli w zdumieniu, patrzc na t par,
nierozczn nawet po mierci, lecz L’Etoile’a to nie poruszyo.
W kocu odnalaz ródo zapachu, którym by tak
zaintrygowany, gdy schodzi po drabinie.
Stara si oddzieli znajome nuty od tych cakiem mu
nieznanych, wychwyci tajemniczy skadnik, który nadawa
kompozycji obietnic nadziei, dugich nocy i zmysowych
snów, zachty i czuych obj. Wiecznego przymierza penego
moliwoci. Zagubionych dusz poczonych na nowo.
Oczy napeniy mu si zami, gdy znów wcign powietrze.
To by zapach, jaki zawsze pragn stworzy. Rozpoznawa w

nim czyste uczucie. Giles L’Etoile czu zapach mioci.
Ogarna go rozpacz. Co nadawao tej woni tak zoono?
Dlaczego bya tak ulotna? Czemu nie potrafi jej rozpozna?
Zna i pamita ponad piset rónych skadników. Co
zawieraa ta kompozycja?
Gdyby tylko istniaa maszyna potrafica oddzieli
poszczególne skadniki powietrza. Dawno temu rozmawia o
tym z ojcem. Jean-Louis wymia ten pomys, podobnie jak
inne mrzonki i wynalazki syna. Gani go za brak praktycznego
podejcia i niemdry romantyzm.
„Zapach potrafi przywoywa uczucia, papo — upiera si
L’Etoile. — Wyobra sobie, jak zbilibymy fortun, sprzedajc
marzenia, a nie tylko formuy”.
„Nonsens — oburza si ojciec. — Jestemy chemikami,
nie poetami. Mamy za zadanie maskowa smród ulic i odór
cia, uly zmysom atakowanym przez nieprzyjemne, wstrtne
i obrzydliwe zapachy”.
„Nie, ojcze. Mylisz si. Poezja jest istot tego, co robimy”.
Bez wzgldu na zdanie ojca L’Etoile by pewien, e zapach
moe ofiarowywa co wicej. e ma gbsze znaczenie.
Dlatego przyjecha do Egiptu. I przekona si, e mia racj.
Staroytni perfumiarze byli kapanami. Pachnida odgryway
wan rol w witych obrzdach i rytuaach religijnych. W
dymie z kadzida dusza unosia si ku niebu.
Genera podszed bliej, eby dobrze przyjrze si mumiom.
Gdy siga do trumny, Abu wyszepta sowa ostrzeenia.
Napoleon zby go machniciem rki i wyj z doni mczyzny
niewielki przedmiot.
— Nadzwyczajne — stwierdzi. Identyczne gliniane
naczynie spoczywao w doni kobiety. — Trzymaj to oboje.
Otworzy pierwszy flakonik, potem drugi. Mina chwila.

Genera pocign nosem, wchajc oba.
— L’Etoile, zdaje mi si, e zawieraj identyczn
kompozycj zapachow. — Poda mu jedno z naczy. — Czy
to pomada? Poznaje pan?
May flakonik mieci si w doni. Glazurowany na biao,
ozdobiony misternym wzorem z turkusów i korala oraz
hieroglifami na brzucu. Zaginionego jzyka staroytnych nikt
nie potrafi odczyta. Ale L’Etoile go czu. Dotkn woskowatej
powierzchni. A wic to tutaj tkwio ródo zapachu, który
przywiód go do tej komory.
Nie
mia
zdolnoci
przewidywania.
Ani
parapsychologicznych. L’Etoile by wraliwy tylko na jedno:
na zapach. To dlatego w wieku dwudziestu lat, w 1789 roku,
opuci Marie-Genevieve i Pary dla suchego, upalnego
powietrza Egiptu — pragn zgbi magiczne, hipnotyzujce
wonie tej staroytnej kultury. Jednak aden z zapachów, które
dotd odkry, nie móg si równa z tym, co teraz trzyma w
rku.
To pachnido byo mocne, intensywne, poczu, jak unosi
si na jego skrzydach, z dala od grobowca, w przestrze, w
niebo, ku ksiycowi, ku brzegom rzeki, gdzie czeka wiatr i
chód wieczoru.
Co si z nim dziao.
Pamita, kim jest — synem najwietniejszego w Paryu
perfumiarza i rkawicznika. I wiedzia, gdzie jest — z
generaem Napoleonem Bonaparte w podziemnym grobowcu
w Aleksandrii. A jednoczenie czu, e przeniós si w czasie
i siedzi obok pewnej kobiety nad brzegiem szerokiej zielonej
rzeki, w cieniu palm daktylowych. Czu, e zna j od zawsze,
cho zarazem wydawaa si obca.
Bya pikna — wysoka i smuka. Miaa gste czarne wosy

i czarne oczy wypenione zami. Jej ciaem, osnutym cienk
bawenian tunik, wstrzsa szloch, który przeszywa go na
wskro. Instynktownie wiedzia, e ródem jej cierpienia byo
co, co zrobi bd czego nie zrobi, i e tylko on moe ukoi
jej ból. Musia zdoby si na powicenie. Inaczej jej los bdzie
go drczy przez wieki.
Zdj dug pócienn szat, jak wkada na kilt, i zanurzy
jej rbek w wodzie, eby otrze policzki. Kiedy pochyli si
nad wod, zobaczy w niej odbicie swojej twarzy, w której
jednak si nie rozpoznawa. Zobaczy kogo modszego.
Dwadziecia pi lat? Najwyej. Ten kto mia ciemn,
zocist skór, inn ni L’Etoile i ostre rysy, podczas gdy jego
byy agodne. A oczy czarnobrzowe zamiast jasnoniebieskich.
Usysza gos z oddali.
— Spójrzcie. Tu jest papirus.
Gos wyda mu si znajomy. Gos Abu. Ale równoczenie
sysza ttent koskich kopyt. Kobieta te je syszaa. Na jej
twarzy odmalowa si strach. Odrzuci szat i uj do
kobiety, chcc zaprowadzi j w bezpieczne miejsce.
Dobiega go krzyk. Kto upad na niego. Na alabastrow
posadzk spady skorupy glinianego naczynia. Znów by w
grobowcu. Pikna melancholijna twarz znikna i zobaczy
Abu, który kurczowo ciska gruby zwój papirusu i wpatrywa
si w rozbity gliniany flakonik.
Emanujcy z niego zapach wszystkich wprowadzi w
osobliwy trans, jednak L’Etoile otrzsn si pierwszy. Wokó
powsta chaos. Mczy ni szeptali, pakali i krzyczeli w
nieznanych mu jzykach. Wydawao si, e walcz z
niewidzialnymi demonami, wrogami, wspomagani przez
niewidocznych towarzyszy.
Co si z nim stao? Co dziao si teraz z pozostaymi

mczyznami?
Jeden z modych egipskich pomocników przywar do ciany
i z umiechem na twarzy piewa pie w staroytnym jzyku.
Drugi lea na pododze, jczc, a trzeci wymierza ciosy
niewidocznemu napastnikowi. Dwaj czonkowie grupy, którzy
nie ulegli przywidzeniom, przygldali si temu ze zgroz.
Saurent klcza rozmodlony, z bogim spojrzeniem, i recytowa
pacierze po acinie. Kartograf uderza pici w mur,
wykrzykujc bez koca imi jakiego mczyzny.
L’Etoile odnalaz wzrokiem Napoleona. Genera zastyg w
bezruchu obok sarkofagu i wpatrywa si w punkt na cianie,
jakby spoglda przez okno na pejza w oddali. By bledszy
ni zwykle, na czoo wystpiy mu kropelki potu. Wyglda
na chorego.
Istniay zapachy, które agodziy pewne dolegliwoci, i inne,
które sprowadzay chorob; trucizny uwodzce sodycz,
zanim wyss ostatnie tchnienie. Ojciec opowiada mu o nich
i ostrzega przed ich dziaaniem.
Teraz, tutaj, ba si o siebie, o generaa i reszt. Czyby
wszyscy zostali otruci tajemniczym staroytnym zapachem?
Musia temu zaradzi. Ze sterty skarbów lecych pod
cian wzi mae zote pudeko, otworzy je, wysypa zawarto
— zoto i kolorowe szkieka — na podog, po czym woy
do rodka nienaruszony flakonik. Nastpnie w popiechu
zebra skorupy naczynia, które upuci genera, wrzuci je do
pudeka i zamkn wieczko.
Zapach wci by wyczuwalny, ale gdy flakoniki zostay
zamknite, powietrze powoli zaczo si oczyszcza. L’Etoile
patrzy, jak mczy ni jeden po drugim wstaj i rozgldaj si
wokó, zdezorientowani.
Rozleg si gony oskot. Napoleon upad na drewnian

trumn, roztrzaskujc wieko. L’Etoile sysza plotki, e genera
cierpi na padaczk, t sam chorob na tle nerwowym, która
dotkna jego bohatera, Juliusza Cezara. Teraz mia pian na
ustach i trzs si w konwulsjach.
Adiutant podbieg do niego i pochyli si nad nim.
Czyby atak wywoao tajemnicze pachnido? Z pewnoci
wpyno na L’Etoile’a. Zawroty gowy i dezorientacja, jakich
dowiadcza, odkd wszed do grobowca, teraz dopiero
zaczynay ustpowa.
— To miejsce jest przeklte! — krzykn Abu. Wrzuci
zwój papirusu z powrotem do trumny, na wyschnite ciaa.
— Musimy natychmiast std wyj!
Wybieg z wewntrznej komory i popdzi przez korytarz.
— Grobowiec jest przeklty... — powtarzali drcym
gosem modzi pomocnicy, przepychajc si za nim przez
wskie przejcie.
Pozostali take ruszyli do drzwi.
Adiutant Napoleona — który tymczasem przyszed do
siebie, cho nadal by saby — pomóg mu wyj. L’Etoile
zosta sam w komorze grobowej staroytnego perfumiarza i
pochowanej razem z nim kobiety.
Pochyli si nad kochankami, wyj z trumny zwój papirusu
i woy go do maego zotego pudeka, które nastpnie
schowa do torby.

Rozdział drugi
Nowy Jork, obecnie
Wtorek, 10 maja, godzina 8.05
Kiedy Jac L’Etoile miaa czternacie lat, mitologia ocalia
jej ycie. Z tamtego roku pamitaa wszystko. Zwaszcza to,
o czym chciaa zapomnie. W najdrobniejszych szczegóach.
Zawsze tak jest.
Nastolatka, która czekaa na ni teraz przed studiem
telewizyjnym na Czterdziestej Dziewitej Zachodniej, z
pewnoci nie miaa wicej ni czternacie lat. Chuda,
niezdarna, podekscytowana i stremowana, niczym mody
rebak, podesza i wycigna przed siebie egzemplarz ksiki
Jac Poszukiwacze mitów.
— Mog prosi o autograf, panno L’Etoile?
Jac wanie wystpia w porannym talk-show, gdzie
promowaa swoj ksik, ale w adnym razie nie bya
celebrytk. Jej wasny program w telewizji kablowej, równie
zatytuowany Poszukiwacze mitów, ogldao niespena milion
widzów, wic spotkania takie jak to byy w równym stopniu
zaskakujce co przyjemne.
Samochód, który zamówia, sta na jaowym biegu przy
krawniku. Kierowca czeka przy drzwiach pasaera. Ale Jac

donikd si nie pieszya. Nie czeka na ni nikt prócz duchów.
— Jak masz na imi? — spytaa.
— Maddy.
Jac wyczua od niej lekki cytrusowy zapach. Nastolatki
zwykle wybieray takie zapachy. Wyja pióro i zacza pisa.
— Dobrze jest wiedzie, e bohaterowie istniej naprawd
— odezwaa si Maddy ciszonym gosem. — e ludzi sta
na co naprawd niezwykego.
Gona, zatoczona ulica, przy której miecio si studio,
raczej nie sprzyjaa tak intymnym wyznaniom, ale Jac pokiwaa
gow i posaa Maddy porozumiewawczy umiech.
Od tak dawna drczyo j podobne pragnienie.
Kiedy zaja si poszukiwaniem róde mitów — podróujc
do odlegych staroytnych miejsc, odwiedzajc muzea, prywatne
zbiory i biblioteki, ogldajc ruiny minionych cywilizacji —
wyobraaa sobie, e jej odkrycia oka si zajmujce i
ksztacce. Dlatego staraa si szuka faktów w
nagromadzonych przez wieki legendach, a w mitycznych
postaciach odnajdowa zwykych miertelników. Pisaa o tym,
e bohaterskie czyny byy w istocie mao wanym, czsto
wrcz przypadkowym dziaaniem. Tumaczya, e mier
bohaterów rzadko nosia znamiona wzniosoci, ale kronikarze
zwykle wyolbrzymiali rzeczywisto, tworzc metafory, które
miay za zadanie ksztaci i inspirowa.
Wierzya, e obala mity. e przywraca im waciwy wymiar.
Tymczasem okazao si, e robi co wrcz odwrotnego.
Wiedza o tym, e mity w gruncie rzeczy opieray si na
faktach — e staroytni herosi, bogowie, fatum, furie i muzy
w pewnej formie istnieli naprawd — przywracaa jej widzom
i czytelnikom nadziej.
To dlatego fani pisali do Jac listy z podzikowaniami,

dlatego jej program ju drugi rok nie schodzi z anteny, dlatego
nastolatki w rodzaju Maddy prosiy j o autograf.
I dlatego Jac czua si jak oszustka.
Wiedziaa, e wiara w bohaterów moe ocali ycie, ale
nadmierne przywizanie do pompatycznych fantazji moe
równie atwo je zniszczy. Nie podzielia si t wiedz z
Maddy. Skoczya pisa dedykacj, oddaa dziewczynie ksik,
podzikowaa i wsiada do samochodu.
*
Trzy kwadranse pó niej poczua zapach wysokich sosen i
zakwitych niedawno judaszowców, co oznaczao, e dojechali
na cmentarz Sleepy Hollow, przycupnity w poronitej bujn
zieleni dolinie rzeki Hudson. Podniosa wzrok znad lektury
na okaza bram z kutego elaza.
Samochód przejecha przez bram. Jac cigna wstk
przytrzymujc jej niesforne loki i znów okrcia ni wosy.
Dwukrotnie. Od dziecka zbieraa wstki i miaa ich ca
kolekcj — atasowych, rypsowych, z aksamitu, mory i
akardu. Zwykle wynajdowaa je w sklepikach ze starzyzn,
w koszach ze cinkami. Siedem metrów tej z kremowego
atasu znalaza na poplamionej szpulce z napisem „Czer
aobna”.
Szofer dojecha gówn alej cmentarza do rozwidlenia,
gdzie skrci w prawo. Jac zawizaa i na powrót rozwizaa
dugi biay szal, wypatrujc przez szyb znajomej granitowej
kuli z krzyem, zdobicej dach. Kierowca lawirowa midzy
wskimi alejkami wród nagrobków, mauzoleów i pomników.
Od stu szedziesiciu lat wszyscy czonkowie rodziny ze
strony matki byli chowani na tym wiktoriaskim cmentarzu,
usytuowanym wysoko na skarpie nad rzek Pocantico. W

towarzystwie tak wielu krewnych, upionych w tym
zaronitym miejscu pochówku, czua si dziwnie jak w domu.
Nieswojo, niepewnie, ale jak u siebie, cho to bya kraina
umarych.
Kierowca zaparkowa przy zagajniku akacji, wysiad i
przeszed na drug stron, eby otworzy Jac drzwi.
Zdecydowanie pokonao obaw — wysiada ledwie po paru
sekundach wahania.
W cieniu drzew stana na schodkach bogato zdobionego
mauzoleum w stylu greckim i woya klucz do zamka. Nie
pamitaa, eby wczeniej miaa problem z otwarciem drzwi,
ale tym razem z dziurki od klucza wysypao si mnóstwo rdzy.
By moe zamek uleg korozji. Szarpic si z nim, zauwaya,
e liczne szpary midzy kamiennymi blokami po prawej
stronie drzwi wypeniy si mchem.
Trzy gowy z brzu wieczce nadproe, naraone na
dziaanie warunków atmosferycznych, pokryy si rdz.
Przyglday si jej — ycie, mier i Niemiertelno.
Patrzya na nie, obracajc klucz w zamku.
Korozja, która zaatakowaa mier, paradoksalnie zagodzia
jej rysy, zwaszcza wokó zamknitych oczu. Palec, przyoony
do ust, zmuszajcy je do wiecznego milczenia, niszcza,
podobnie jak wianek z maków — symbol snu u staroytnych
Greków.
W przeciwiestwie do dwojga starszych towarzyszy
Niemiertelno bya moda, jednak w owinity wokó jej
gowy, z ogonem w pysku, pokry si czarnozielon patyn,
niestosown w przypadku staroytnego symbolu wiecznoci.
Tylko motyl na czole, symbol ludzkiej duszy, wci wyglda
nieskazitelnie.
Jac wci walczya z zamkiem. Myl, e nie uda jej si wej,

przyprawiaa j niemal o zawrót gowy. Ale nagle zapadki
szczkny uroczycie i w kocu zdoaa przekrci klucz.
Popchna drzwi. Zawiasy zastkay niczym stary czowiek.
Natychmiast owion j kredowy zapach kamienia i stchego
powietrza, zmieszany z woni gnijcych lici i wyschnitego
drewna. „Zapach zapomnianych”, tak go nazywaa.
Stana w progu i zajrzaa do rodka.
wiato pó nego poranka, sczce si przez dwa witraowe
okienka z motywem fioletowych irysów, oblewao wntrze
melancholijn ciemnoniebiesk powiat i wydobywao z mroku
kamienn posta anioa na otarzu. Lea twarz ku ziemi, lecz
jego al zdradzay delikatne palce z marmuru, zwieszone na
piedestale, i opuszczone skrzyda, których koce muskay
podog.
Pod kadym z dwóch okienek spoczyway alabastrowe urny
z ofiarami, jakie Jac przyniosa w zeszym roku — gazki
kwitncych jaboni, teraz zwide i wysuszone.
Na granitowej awce porodku maego pomieszczenia
siedziaa kobieta. Patrzya na Jac wyczekujco, ze znajomym
i smutnym umiechem. Spowijao j bkitne wiato, które
rozlewao si na nogach Jac.
„Baam si, e nie przyjdziesz”. Cichy gos zdawa si
dochodzi z powietrza wokó przezroczystej zjawy, nie od niej
samej.
Ona nie jest rzeczywista, upomniaa siebie Jac, wchodzc i
zamykajc za sob drzwi. Duch matki by zudzeniem.
Wytworem wyobra ni. Pozostaoci po chorobie. Ostatnim
znamieniem tych strasznych czasów, gdy twarz, któr Jac
widziaa w lustrze, naleaa nie do niej samej, lecz do kogo
nieznajomego z odlegej przeszoci. Gdy miaa absolutn
pewno, e jej szkice oówkiem przedstawiay nie wymylone

pejzae, ale miejsca, w których kiedy ya i które pragna
odnale . Gdy syszaa krzyki ludzi chowanych ywcem...
palonych ywcem... chocia nie sysza ich nikt inny.
Miaa czternacie lat, kiedy po raz pierwszy przemówia do
niej zmara matka. W kilka godzin po mierci. Potem mówia
do niej codziennie, potem coraz rzadziej. Ale odkd Jac
wyjechaa z Francji i zamieszkaa w Ameryce, syszaa jej gos
tylko raz w roku. Tu, w grobowcu, w kad rocznic jej
odejcia. Matka opucia swoj córk zbyt wczenie, w
dramatycznych okolicznociach. Audrey zmara w perfumerii,
w otoczeniu najpikniejszych zapachów wiata. To Jac j
znalaza i nigdy nie opucio jej to wspomnienie —
makabryczne i zarazem zmysowe. Wo ró i lilii, lawendy,
pima, paczuli, wanilii, fioków i werbeny, olejku sandaowego
i szawii, a do tego martwe otwarte oczy, wpatrzone w nico.
Twarz, dotd zawsze tak ywa, nagle znieruchomiaa.
Wycignita rka... jakby w ostatniej chwili Audrey
przypomniaa sobie o czym i chciaa po to sign.
Wci ciskajc w rku wiee gazki kwitncej jaboni,
które przyniosa ze sob, Jac przemierzya krypt i pooya
kwiaty na marmurowej pododze obok antycznej urny. Miaa
zadanie do wykonania. Kiedy wyjmowaa zeszoroczne,
obumare gazki, rozsypay si, zamiecajc posadzk.
Przyklka i kantem doni zgarna suche resztki na kupk.
Moga kogo zatrudni do corocznego sprztania, ale podczas
tych wizyt wolaa zaj si czym namacalnym i konkretnym.
Nie bya jedynaczk, lecz do krypty zawsze przychodzia
sama. Przypominaa bratu o tej dacie, za kadym razem majc
nadziej — cho nigdy si nie spodziewajc — e Robbie
przyjedzie. Oczekiwania prowadz tylko do rozczarowa.
Nauczya j tego matka, która ostrzegaa córeczk, eby nie

ulegaa kuszcym obietnicom, jakie przynosi ycie.
„ eby przey — mawiaa — trzeba mierzy si z faktami”.
Twarda lekcja — moe nawet szkodliwa — dla dziecka jeszcze
nie do duego, eby zastanowi si, od kogo pochodzi ta
wskazówka: od kobiety, która sama nie potrafia pój za
wasn rad. „Urodzia si w rodzinie marzycieli. Ale jest
rónica midzy tym, co rzeczywiste, a tym, co na niby.
Rozumiesz? To ci pomoe. Obiecuj”.
Istniaa te rónica midzy dziecicymi marzeniami Jac i
marzeniami innych ludzi. Jej pene byy okropnych haasów i
przeraajcych wizji. Gró b, przed którymi nie byo ucieczki.
A Robbie lubi fantazjowa. Wierzy, e pewnego dnia
odnajd ksig zapachów, któr ich przodek przywióz z
Egiptu, i wykorzystaj zawarte w niej formuy do stworzenia
cudownych eliksirów. Ilekro o tym wspomina, patrzya na
niego z protekcjonalnym umiechem starszej siostry. „Maman
powtarzaa, e to tylko zmylona historia”, mówia.
„Nie, papa uwaa, e to prawda”, argumentowa Robbie.
Bieg do biblioteki po star, oprawn w skór ksik do
historii, która zawsze leaa otwarta na waciwej stronie.
Wskazywa na sztych Pliniusza Starszego, rzymskiego pisarza
i filozofa. „On widzia ksig woni Kleopatry. Pisze o tym tutaj”.
Nie chciaa pozbawia go zudze, ale powinien przecie
zrozumie, e bya to mocno przesadzona historia. Gdyby
potrafia go o tym przekona, by moe sama by w to uwierzya.
„Moliwe, e istnia spis perfum wytwarzanych w warsztacie
Kleopatry, ale my go nie mamy. I nie ma czego takiego jak
Zapach Pamici, przywoujcy wspomnienia. Nasi przodkowie
wymylili t bajeczk, eby przyda Domowi L’Etoile
egzotycznej aury. Od ponad dwustu lat nasza rodzina tworzy
i produkuje perfumy, które sprzedaje si w naszym sklepie.

Tylko perfumy, Robbie. Mieszanki olejów i alkoholu. Nie
marzenia. Nie fantazje. To czyste wymysy, Robbie. Dla
zabawy”.
Matka nakazywaa jej ostrono wobec rozmaitych
opowieci. Tych wymylanych celowo. I tych, które przychodz
nieproszone. „Nawet jeli s przeraajce i nie pozwalaj o
sobie zapomnie, masz nad nimi kontrol”, mówia Audrey
ze znaczcym spojrzeniem. Jac rozumiaa. Matka dawaa jej
wskazówki. Pomagaa radzi sobie z tym, co rónio je obie
od innych.
Jednake, mimo tych porad, urojenia niemal doprowadziy
Jac do obdu. Jej wizje, dostatecznie koszmarne za ycia
Audrey, po mierci matki jeszcze si nasiliy. A Jac w aden
sposób nie potrafia przekona samej siebie, e nie s jedynie
wytworem wyobra ni.
Miesicami lekarze przepisywali jej leki i terapie, które nie
tylko nie pomagay, lecz czasem sprawiay wrcz, e czua si
jeszcze bardziej obkana. W kocu jeden z lekarzy zajrza do
jej wntrza i j zrozumia. Nauczy j wydobywa tre tych
lków, tak jak perfumiarze wydobywaj esencje zapachowe z
kwiatów. Potem wraz z ni próbowa nada sens
poszczególnym kropelkom jej halucynacji penych krzyków i
krwi. Pokaza jej, jak odnajdowa symbolizm w urojeniach i
jak je interpretowa za pomoc mitologicznych i duchowych
archetypów. Symbole, tumaczy, niekoniecznie odnosz si
do czyjego rzeczywistego ycia. Raczej stanowi cz
zbiorowej podwiadomoci. Archetypy to jzyk uniwersalny.
Dziki tym wskazówkom Jac miaa rozszyfrowa istot swojej
udrki.
W jednej z najokropniejszych powracajcych wizji bya
uwiziona w poncym pokoju wysoko nad apokaliptycznym

miastem. Jedna ze cian skadaa si z samych okien. Ogie
si rozprzestrzenia, a ona rozpaczliwie próbowaa otworzy
które z nich. Gdyby udao jej si wydosta, wiedziaa, e na
wielkich, póprzejrzystych skrzydach, przypitych do pleców,
uleci w bezpieczne miejsce.
Gdzie niedaleko syszaa ludzkie gosy — chocia wydawao
si to niemoliwe, zwaywszy na ryk szalejcego ognia. Woaa
o pomoc. Ale nikt nie pieszy jej na ratunek. Czekaa j mier.
Z pomoc lekarza Jac przeanalizowaa swoj podwiadomo
i rozpoznaa wtki mitu o Dedalu i Ikarze. Rónica — dziki
której zrozumiaa znaczenie tego snu — polegaa na tym, e
Jac w swoim koszmarze bya sama. Opucili j matka i ojciec.
Nawet jeli Ikar zlekceway ostrzeenie ojca, to jednak ojciec
by przy nim i suy mu rad. Tymczasem nikt nie ostrzeg
Jac, aby nie leciaa zbyt blisko soca i morza. Zostaa sama.
W puapce. Skazana na mier w pomieniach.
Zdobywanie wiedzy o archetypach i symbolach byo
pierwszym krokiem na dugiej drodze, która doprowadzia j
do napisania Poszukiwaczy mitów, w nastpstwie czego
wymylia swój program w telewizji kablowej. Zamiast
wytwarza perfumy, jak jej brat, ojciec i dziadek, Jac badaa
róda staroytnych mitów. Przywracaa je do ycia, eby
nada im ziemski charakter. Podróowaa midzy Atenami,
Rzymem i Aleksandri, odwiedzaa stanowiska archeologiczne
i studiowaa archiwa, szukajc dowodów na istnienie osób i
zdarze, którym nadano rang mitów.
Jac chciaa pomóc ludziom zrozumie, e w opowieciach
zawarte s metafory, nauki i mapy — ale nie prawda. Magia
moe by niebezpieczna. Wana jest rzeczywisto. Nie ma
Minotaurów. Potworów. Jednoroców, wróek ani duchów.
Istnieje granica midzy faktem a fantazj. I w dorosym yciu

nigdy nie tracia jej z oczu.
Wyjwszy chwile, kiedy przychodzia tutaj — rok w rok,
dziesitego maja, w rocznic mierci matki.
*
wiato zadrgao. Jac wiedziaa, e to chmury sun po
niebie, ale sprawiao to wraenie, jakby anio zacz oddycha.
Cudownie byoby wierzy, e kamienny anio przebudzi si
do ycia. e istniej bohaterowie, którzy nigdy nie zawodz.
e matka naprawd mówi do niej zza grobu.
„Ale tak”, usyszaa Jac w odpowiedzi na niewypowiedziane
myli. „Wiesz, e tak. Mylisz, e nie powinna mi wierzy,
e to dla ciebie zbyt niebezpieczne, ale porozmawiaj ze mn,
kochanie. To ci pomoe”.
Jac wstaa i zacza odwija z celofanu kwiaty jaboni, które
przyniosa. Nigdy nie przemawiaa do zjawy. Matki tak
naprawd tam nie byo. Jac widziaa j tylko przez anomali
swojego mózgu. Dawno temu na biurku ojca znalaza obraz
z rezonansu magnetycznego i przeczytaa list od lekarza.
Miaa wtedy czternacie lat — chocia nawet teraz musiaaby
sprawdzi w sowniku pewne zawarte w nim terminy.
Tomografia wykazaa lekki niedobór substancji biaej w pacie
czoowym, gdzie czasami umiejscawiano ródo chorób
psychicznych. Co dowodzio, e to nie pod wpywem bujnej
wyobra ni czua, e wariuje, lecz z powodu wykrytej przez
lekarzy nieprawidowoci.
Nie bardzo jednak wiedzieli, jak j leczy. Na dusz met
rokowanie dla pacjentki wydawao si niepewne. Jej stan móg
si utrzyma na obecnym poziomie albo te dwubiegunowo
moga przybra na sile.
Lekarz zaleci natychmiastow terapi i zaywanie

psychofarmaceutyków. Chcia si przekona, czy to zagodzi
symptomy choroby.
Jac w kocu zdara z kwiatów celofan i zmia go w rkach,
ale gony szelest nie wytumi gosu matki.
„Wiem, e to dla ciebie trudne, kochanie. Przepraszam ci”.
Gazki, uoone w urnie pod witraowym oknem na
zachodniej cianie, wypeniy powietrze swoj woni. Jac
wolaa ciemne, drzewiaste zapachy. Ostrych przypraw
korzennych i pima. Mchu i pieprzu, z lekk tylko nutk róy.
Ale ten sodki zapach jaboni by ulubionym jej matki, wic
co roku przynosia wiee gazki, które przypominay jej o
wszystkim, za czym tsknia.
Niebo pociemniao. Nagy ulewny deszcz zastuka o szyby.
Jac przykucna na pitach przed urn, wsuchana w d wik
kropli spadajcych na dach i bijcych w okna. Zazwyczaj cigle
gdzie si pieszya. eby zmieni otoczenie. Nie sta w
miejscu. Umkn przed nud, która zachcaa do przesadnej
kontemplacji niewaciwego rodzaju. Jednak tutaj, w tej krypcie,
raz w roku, odczuwaa niezdrow ulg, wnikajc w swoje lki,
al i rozczarowanie. Tu, w tej otchani, w smutnym bkitnym
wietle, moga po prostu usi spokojnie i przejmowa si za
bardzo, zamiast nie przejmowa si wcale. Moga puci
wodze wyobra ni. Nie walczy z wizjami, nawet jeli j
przeraay. Tylko raz w roku. Tylko tutaj.
„Kiedy byam maa, wierzyam, e to wiato jest pomostem,
po którym mog przej ze wiata ywych do wiata umarych
i z powrotem”.
Jac niemal czua, jak matka gadzi j po wosach,
przemawiajc cichym szeptem, jak wtedy, kiedy kada j do
óka. Zamkna oczy. Odgosy burzy wypeniy cisz i
Audrey przemówia jeszcze raz.

„Dla nas tym wanie jest, prawda, kochanie? Pomostem?”.
Jac nic nie powiedziaa. Nie moga. Nasuchiwaa kolejnych
sów matki, ale syszaa tylko deszcz, a potem dobieg j zgrzyt
zawiasów, gdy otworzyy si cikie drzwi z kutego elaza i
szka. Odwrócia si. Do rodka wpad podmuch zimnego
wiatru. Jac ujrzaa cie mczyzny i przez chwil nie bya
pewna, czy to take nie jest zudzeniem.

