


Był sobie raz pan na wielu zamkach. Miał je po wsiach i miastach. Miał też srebrne i zło
te zastawy, sprzęty kryte złotogł.owiem i suurozłote karoce. Ale na niesza,ęście miał też- sinq bro
ri{. Szpeciła go wielce i dawała pomr tak srogi, ŻL wszystkie panie i panny umykały przed nim u 
strachu. jedna z jego sqsiadek, dama szlachetnego rodu, miała dwie c6rki - obie skońcwne pięk
ności. Sinobrody poprosił o rękę jednej z nich, zostawiajqc wybór matce, kt6rq chciałaby oddać 
mu za iJmr. Żadna z c6rek nie życzyła sobie tego i odrzekały się go wzajmi. Żadna bowiem nie 
była skłonna zostać iJmq jegomości z sinq bror.ft/. 

Odstręczało je bardzi.ej jeszcze, u był on wprzódy wielokrotnie wnaty, a nikt nie wiedzi.al, 
co się z jego wnami stało. 

Sinobrody, chcqc się lepiej poznajomić z pannami, powi6zł je wraz z matką, trzema czy czte
rema najbliższymi przyjaci6łkami i kilkoma młodymi sqsiadami do jednego u swych wiejskich 
dworów. Bawiono tam cały tydzi.eń. (.„) jednym słowem, wszystko układało się tak pięknie, aż 
wreszcie młodsza siostra zauważyła, ż,e gospodarz nie ma tak bardzo sinej brody i ż,e to pan wiel
ce uprzejmy i el.egancki. 

Gdy wr6cono do miasta, wkr6tce odbył się ślub. 
Minął miesiqc. Sinobrody oznajmił wnie, ŻL musi wyjechać na wieś co najmniej na suść 

tygodni w bardzo ważnej sprawie. (..) 
A oto -powiedzi.ał wresuie - klucze. Od dw6ch kom6r, gdzi.e są sprzęty, i klucz, na który 

zamykam moje złote zastawy. Oto klucze od skarbca, gdzi.e trzpnam złote i srebrne talary. I klu
cze od skrzyni z klejnotami. Oto wreszcie klucz otwierajqcy wszystkie komnaty. Co się zaś tyczy 
tego maluśkiego kluczyka - otwiera on pokój przy k011cu długiego ganku na parterze. Wolno ci 
otwierać wszystkie komnaty i do wszystkich wchodzi.ć, lecz do tego pokoju - wchodzi.ć ci nie po
zwalam. Zibraniam ci tego srogo! A jeślibyś się ważyła pok6j otworzyć, wpadnę w taki gniew, ż,e 
moŻLsz spodzi.ewać się po mnie wszystkiego. 

Żona przyrzekła szanować mężowskie polecenia, a Sinobrody uściskał jq, wsiadł do karocy 
i odjechał 

Sqsiadki i przyjaciółki wny tak były ciekawe wszystkich jej domowych bogactw, u zaraz wy
brały się w odwiedziny, nie czekajqc nawet zaprosin. Do tej pory nie śmiały tego uczynić z powo
du obemości mężo, gdyż /.ękały się jego sinej brody. 

Oczywiście, jęły zaraz przebiegać komnaty, pokoje, szamie jedne piękniejsu od drugich. 
(.„) [Młodej wny}jednak wcale nie bawiło og&,danie tych bogactw. Niecierpliwił4 się, bo chcia-
14 czym prędzej otworzyć pok6j na parterze. Tak jq ciekawość paliła, ż,e nie bacząc na grzecz
ność wzgl.ędem gości, zbiegła po tajemnych schodach na dół, prędko, o mało nie skręciwszy u 
trzy razy karku. 

Dobiegła do drzwi i zatrzymał4 się przed 11imi chwi!.ę, rozmyślajqc o nakazie mężowskim 
i o niebezpieczeństwie, na jakie się przez nieposłusuństw6 naraża. Ale pokusa była zbyt silna, by 
jej nie ulec. Wz~ maluśki kluczyk do ręki i driĄc otworzyła drzwi 

W pierwszej chwili nie dajrzała nic, gdyż okna były zamknięte. lecz po chwili spostrzegła, 
ŻL cab[ posa.rkkę pokrywa skrzepła krew, w której odbijajq się martwe ciała przywiązanych do 
ścian kilkunastu kobiet. Były to wny Sinobrodego, które poślubił i jedną po drugiej pozarzynał 

Nieszczęsna o mało sama nie umarła u strachu i upu1cił4 klucz, który wyjęła z zatrzasku. 
Gdy nieco ubrał4 myśli, pod11ioslo klucz, zamknęła za sobą drzwi i poszła do swojej kom

naty. Chciała jako! przyjść do siebie, ale nie mogła uładzi.ć myśli: nazbyt była poruszona. Spo-
strzegła też, ŻL krew splamiła klucz od pokoju. Jęła więc wycierać go. Krew jednak nie ustępowa
ła. Darmi11ie myła klucz, a nawet tarła go piaskiem i glinq. Krew nie schodził4. Klucz był za
czarowany i nie spos6b była całkiem go oczyfcić. Gdy usunęła krew z jednej strony - występowa
ła z drugiej. 

Sinobrody powrócił z podróży już tego wiecwru, gdyż dowiedział się z listów, które otrzy
mał w drodze, ŻL sprawa, dla której wyruszył, pomyślnie się zakończyła. Jego wna czyniła, co mo
gła, aby mu okazać, ŻL bardzo jest uradowana z jego powrotu. 

Nazajutrz Sinobrody poprosił, by mu zwróciła klucze. Oddał4 je, lecz tak driĄcą rękq, ŻL 
Sinobrody odgadł bez trudu, co jej si{ przydarzyło. 

- Dlaczego ten klucz jest splamiony krwią? 
- Nie wiem - odrzekła nieboraczka blada jak śmierć. 
-Nie wie pani? -powtórzył z przekqsem Sinobrody. Ale ja dobrze wiem! Chciał4 pani wejfć 

do pokoju na parterze. Pięknie! Wejdzi.e więc pani i zajmie miejsce wśród tych dam, które tam 
pani widzi.a/a„. 

To, co niewidoczne, ukryte bywa w szparach, szczelinach, pęknięciach prowadzących 
w głąb, pod powierzchnię, na dsugą stronę rzeczywiscości . Tej samej jednak. ( ... ) 

Nawykliśmy do życia w jasności, gdzie śmiało możemy mówić: wiem, widzę, rozumiem, 
i lęk nas ogarnia przed mrokiem szp<ll)'. A wobec niewątpliwej wygody położenia, które zaj
mujemy, wydaje się nawet dziwne, że mimo wszystko skłonni jesteśmy ryzykować i porzu
cać powierzchnię, by wnikać w mroczne szczeliny z oddaniem i radością. Można nawet po
wiedzieć, że nie potrafimy powstrzymać się od tego. Czasami próbujemy walczyć z pragnie-

niem wnikania, jak walczymy z ogarniającą nas miłością, która także zapowiada tajemnicę 
i budzi niepokój. Ale w końcu pozwalamy, by szpary wciągnęły nas, podobnie jak poddaje
my się miłości, bo chcemy nie ryle wbaczyć- to niemożliwe w mroku - co doświadczyć cze
goś, co jak podejrzewamy, jest ukryte. Dla nas. Decydujemy się więc - nie wiedząc nawet, 
czy rzeczywiście jest co nasza decyzja, czy poddanie się działaniu zewnętrznej mocy („.) Za
głębianie się w mroczne pęknięcia rzeczywistości niepokoi nas i trwoży, ale towarzyszy nam 
nadzieja, że sięgniemy jakichś głębszych warstw bytu, że dotrzemy do wartości nie spotyka
nych na powierzchni. Ale pewności nie ma. Ryzykujemy. ( ... ) 

Ostatecznie, jeśli chcemy cokolwiek zrozumieć, zdani jesteśmy na pamięć: wyglądów, 
zapachów, dotyku, smaku. Odtwarzamy w wyobraźni intrygujące zachowania rozpoznających 
się i nawiązujących kontakt ciał, które należą do nieznanych sobie jeszcze osób. („.) Ich 
przestrzeń cielesna jest zacieśniona, gęsta, a jednocześnie obszerna, pozwala oddalać się 
swobodnie od wspólnego centrum, by spotkać się znów w oddaleniu. („.) Wydaje się, Że są 
kierowane jednocześnie rym samym dążeniem, idącym ze wspólnego wnętrza, jakby już 
stanowiły jedno, jakby wniknęły w siebie choć nic takiego się nie stało. Przeczuwają. („.) 

Łatwo dostrzec, że każdy z nas jest szparą w rzeczywistości . Nie tylko dla innych, ale i 
dla siebie. Świat pęka w rym miejscu, którym jesteśmy. Tu powtarzane odwiecznie czynności 
zmieniają charakter i przeistaczają się w zaskakująco żywe, tajemne doświadczenia. Gdy 
wsuwamy się w co zagłębienie świata, widzimy, że szpara, jaką stanowimy, wszystko 
wchłania i podporządkowuje sobie cała dostępną rzeczywistość. Wyznacza światu perspektywę. 

Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, s. 129 -139 

Twarz innego jest nam dana. Można wskazać na moment czasowy, w którym dopełnia 
się epifania twarzy. Twarz bowiem jest nam dana właśnie w epifanii - objawieniu czy ujaw
nieniu. W epifanii inny ukazuje swą prawdę. Staje przed nami jako taki, obnażony i ziszczo
ny, nakazujący i wbowiązujący. („.) 

Twarz, która się objawia mówi. Co mówi? Mówi: "Nie zabijaj". Innymi słowy: nie czyń 
tego, co możesz uczynić z każdym innym bytem - nie zadepcz, nie podcinaj, nie pożeraj, nie 
płać odwetem. Są różne sposoby zabijania. („.) 

W zabójstwie tym, w morderstwie, chodzi o coś więcej niż o śmierć - chodzi o obja
wienie podstawowej prawdy: dopóki na świecie jest choć jeden odrzucony, nikt nie ma pra
wa do szczęścia. 

JózefTischner, Filowfia dramaru, Kraków 1998, s.31- 39 

„ .Żona padł4 z płaczem do nóg małżonka, prosząc o przebaczenie i szczerze żałując swego 
nieposłusuństwa. Wzruszyłaby skał.ę - była tak piękna, tak smutna. Lecz Sinobrody miał serce 
twardsu niźli skał4. 

- Nie ma co, proszę pani -powiada. - Musi pani umrzeć! I to zaraz! 
-Skoro muszę umrzeć - odparła patrząc nań oczami we łzach -proszę o czas na modlitwę. 
- Daję pani kwadrans czasu - odrzekł Sinobrody. -Ani chwili więcej. 
Gdy wna został4 sama, przywoł4ła siostrę i powiedzi.ała: 
-Siostro Anno (tak była siostrze na imię), siostro Anno, wejdź, proszę, na szczyt wieży i spójrz, 

czy nie przybywają nasi bracia. Przyrzekli bowimi, ż,e mnie dzi.ś odwiedzą. A gdy ich ujrzysz -
daj im znak, by się pospieszyli. 

Siostra Anna weszła na szczyt wieży, a udręcwna nieboga woł4ła do niej co chwi/.ę: 
-Anno, siostro Anno, czy nic nie widzisz na drodze? A siostra Anna odpowiadak 
- Nie widzę nic. Tylko pył słońca drży nad ziemią, tylko trawy się zielenią. 
Tymczasmi Sinobrody, trzymając kordelas w garści, krzyczał z całych sil· 
- Schodź no, pani, do mnie albo ja po panią przyjri{! 
-jeszcze chwilkę, jeśli łaska - odpowiadał4 wna. I nawoływała niegłośno: („.) 
-Anno, siostro Anno, czy nic nie widzisz na drodze? A siostra Anna odpowiadał4 
Widzę dwóch jeidków, którzy ku nam pędzq. Ale sq jeszcze daleko. 
- &gu dzi.ęki! - krzyknęła po chwili. - Tak, to bracia! Daję im znak, by się pospieszyli. 
Sinobrody tymczasmi jął krzyczeć tak głaśno, aż trzqsł się cały dwór. 
Nieszczęsna wna uszła do niego i spłakana, roztargana upadła mu do nóg. 
- Nic to wszystko nie pomoŻL - rzekł Sinobrody. - Trzeba umierać, moja pani! 
Po czym jedną ręką chwycił ją za włosy, a w drugiej uniósł kordelas, by jej tlCŹIJĆ głowę. Nieboga 

odwr6cił4 si{ ku nimiu i patrząc gasnącym wzrokimi, prosił4 o chwil.ę zwłoki, by mogła się skupić. 
- Nie! Nie! - krzyknął Sinobrody. - Lepiej od razu poleć duszę Bogu, bo„. - i uniósł ramię. 
W teju chwili ktoś uderzył w drzwi z taką si&[, ŻL Sinobrody powstrzymał cios. Drzwi roz

warły się i wpadło dwóch kawalerów, biegnąc wprost na Sinobrodego z wyciągniętymi szpadami 
w rękach. Sinobrody poznał braci swojej wny: dragona i muszkietera. Wymknął się im z rqk. 
lecz bracia popędzi.li za nim, następujqc mu na pięty, i dopadli go, nim wybiegł na ganek. Prze
kłuli go szpadami na wskroś i Sinobrody wyzionqł ducha. 

Charles Perrault, Sinobrody 
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