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MATILDE SERAO (ur. 7 marca 1856 r. Patrasso, Grecja - zm. 25 lipca 
1927 r. Neapol) była pisarką i dziennikarką, pierwszą w historii 
Włoch kobietą, która założyła i prowadziła własną gazetę 
(Il Corriere di Roma, a później Il Mattino oraz Il Giorno). Była córką 
włoskiego emigranta politycznego Francesca Serao i podupadłej 
szlachcianki greckiej Paoliny Bonelly. W wieku czterech lat razem z 
rodzicami powróciła do Neapolu, skąd wywodził się jej ojciec. 
Ukończyła szkołę pedagogiczną, ale zatrudniła się jako 
telegrafistka, pomagając ekonomicznie rodzinie. Zniechęcona po 
trzech latach atmosferą w pracy oraz dyskryminacją kobiet, 
porzuciła swą posadę, aby zająć się dziennikarstwem i pisarstwem. 
W 1885 r. poślubiła Edoarda Scarfoglio, z którym rozwiodła się w 
1904 r. Drugim mężem był Giuseppe Natale. Z obydwoma 
partnerami łączyła pisarkę, oprócz uczuć, również pasja 
dziennikarska i współpraca zawodowa.
Matilde Serao jest autorką powieści, opowiadań, nowel i reportaży, 
w których nawiązuje do tradycji naturalizmu. 
Była za życia poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy 
sprawiły, źe rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej 
nagrody. 

LEGENDY NEAPOLITAŃSKIE z 1881 r. są hołdem pisarki dla miasta 
oraz jego mieszkańców. Historie opowiedziane przez Matilde Serao 
są proste, ale intensywne, pełne emocji i poezji. "Gdzie indziej 
marzy się w życiu, a tu żyje się w marzeniu, które jest życiem"
 - czyta się w legendach. Autorka perfekcyjnie znała swój Neapol - 
miasto przesiąknięte fatalizmem, ironią, przepełnione magią i 
witalnością; miasto tkwiące w odwiecznych sprzecznościach, ale 
nieskończenie  pasjonalne, bo - jak pisze Serao - "Neapol powstał z 
miłości".
W poniższych legendach możemy przeczytać o syrenie Partenopie, 
która jest założycielką Neapolu; o poecie Wergiliuszu, który 
dokonał wielu cudów dla miasta; o historiach miłosnych, których 
bohaterami są m. in. Wezuwiusz i Capri, Posillipo i Nisida; o Pałacu 
Donn'Anna i jego tajemnicach; o Munaciellu - duszku złośliwym, 
ale i czasem dobrotliwym, do dziś obecnym wśród przesądnych 
neapolitańczyków i wreszcie o wyspie Megaride, gdzie Lukullus - 
słynny łasuch i wódz starożytności - odprawiał wystawne bankiety.
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M I A S T O   M I Ł O Ś C I

Nie ma u nas czarnych lasów Północy, czarnych lasów z jodłami, 
którym huragan wygina gałęzie, upodabniając je do ramion 
zrozpaczonych gigantów. Nie ma u nas nieskazitelnej bieli śniegu, 
która przyprawia o zawrót głowy; nie ma chropawych i nagich skał 
o ostrych i wyraźnych konturach, nie ma sinego i burzliwego morza. 
Naszych łąk, miękkich od rosy, nie odwiedzają elfy, by odprawiać 
na nich magiczne tańce; ze wzgórz nie schodzą wojownicze 
walkirie; na obrzeżach lasów nie pojawiają się urodziwe rusałki; 
duszek kelpie nie wskakuje na grzbiet zabłąkanego jeźdźca.                          
Tamtejsza natura - prawie idealna, mglista, melancholijna - inspiruje 
osoby z dziwnym delirium fantazji; tutejsza - realna, przezroczysta, 
żarliwa, sucha, wiecznie jasna, wiecznie piękna - sprawia, że 
człowiek żyje w radości lub w bólu świata rzeczywistego. Tam marzy 
się w życiu, a tu żyje się w marzeniu, które jest życiem. Tam samotna 
i melancholijna wyobraźnia tworzy świat nadwrażliwy, tu się świętuje 
świat stworzony. Nasze legendy są głęboko ludzkie i pełne 
wrażliwości; pokonują przestrzeń i czas. Ale żeby wspiąć się na 
wyżyny ideału, potrzebują mistycyzmu. Mistycyzmu, który jest 
szaleństwem duszy i nietrzeźwym zabójcą ciała; mistycyzmu, który 
jest wiarą, myślą, miłością, sztuką - na przestrzeni wszystkich wieków 
i w każdym kraju; mistycyzmu, który jest maksymalnym boskim 
punktem, do którego może dotrzeć głęboka egzystencja ludzka. 
Ale do tego dramatu, do tego krwistego zwycięstwa ducha nad 
ciałem, dołącza się inny dramat, bardziej ludzki - gdzie myśl i 
uczucie nie pokonują życia, ale przenikają się i łączą się z nim, gdzie 
człowiek nie zabija jednej części siebie, by gloryfikować drugą, ale 
gdzie wszystko jest egzystencją, wszystko jest egzaltacją, wszystko 
jest triumfem - dramat miłości. Nasze legendy są miłością. I Neapol 
powstał z miłości.
Kimon kochał grecką dziewczynę. Była ona bardzo piękna. Swą 
wyrazistą urodą przypominała boską Junonę i Minerwę: niskie czoło, 
ogromne czarne oczy, zmysłowe usta, olśniewająco biała cera, 
równowaga wdzięku i wigoru w zachwycająco kształtnym i 
harmonijnym ciele. 
Nazywała się Partenope, co w melodyjnym języku greckim znaczy 
dziewica. Partenope lubiła siadać na wysokiej skale i z dumnie 
podniesionym czołem patrzeć w dal, pogrążając się w kontem-
placji szmaragdowego Morza Jońskiego.
Nie przejmowała się, że jej peplum trzepotało na wietrze morskim 
jak skrzydła przestraszonego ptaka, nie słyszała głuchego szumu fal, 
które podmywały wysoką skałę, drążąc ją powoli. 3
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Jej dusza zanurzała się w myśli. Daleko, daleko za morzem, gdzie 
krzywi się horyzont, były inne regiony i kraje, były rzeczy nieznane, 
wspaniałe, niewymowne. Fantazja w jej myślach przechodziła w 
bezgraniczne marzenie i dziewczyna czuła, jak moc jej ducha 
rośnie. Miała wrażenie, stanąwszy na skale, że dotyka głową nieba i 
że może ściskać w swych namiętnych objęciach cały świat. Ale te 
marzenia szybko odchodzą. Teraz ona kocha Kimona; darzy go 
wielką i niepohamowaną miłością dziewczyny, która przekształca 
się w kobietę.
Pewnej letniej jasnej nocy Kimon mówi do ukochanej:
- Partenope, czy chcesz iść ze mną?
- O tak, najdroższy.
- Twój ojciec mnie nie akceptuje, najmilsza moja: chce, by twoim 
mężem, a jego synem, był Eumeo. Ty kochasz Eumea?
- Kocham ciebie, Kimonie.
- Chwała świętej Wenus i tobie dziękczynienie! Pomyśl, jakim 
koszmarem byłoby życie w rozłące, daleko od siebie, jak 
tęsknilibyśmy, choć jeszcze młodzi, do spowitego w mrok Styksu. Czy 
chcesz wyjechać ze mną, Partenope?
- Ja jestem twoją niewolnicą, najdroższy.
- Pomyśl, zapomnieć jak wygląda ojciec, wymazać z twarzy 
pocałunki sióstr, uciec od przyjaciółek, opuścić rodzinny dom...
- Wyruszamy, Kimonie.
- Wyruszyć, o najsłodsza, wyruszyć w podróż długą i uciążliwą - po 
zdradliwym morzu, do nieznanego celu, bez nadziei powrotu, 
ufając spienionym i nieprzyjaznym kochankom falom; wyruszyć 
daleko, bardzo daleko, w stronę ziem niegościnnych, gdzie panuje 
wieczna zima, a blade słońce jest spowite chmurami, gdzie 
człowiek nie kocha człowieka, gdzie nie ma ogrodów ani róż, gdzie 
nie ma świątyń...
Ale w wielkich czarnych oczach Partenopy skrzy się płomień 
niezrównanej miłości i w jej harmonijnym głosie wibruje pasja:
- Ja cię kocham - mówi - wyruszamy.
Od tysiąca lat to wybrzeże na nich czeka. Tysiąc wiosen usiało 
wzgórza niewyczerpanym bogactwem roślinności, która się wciąż 
odradza; od gór aż do morza rozprzestrzenia się luksus bezkresny, 
obłędny, oślepiający - cudowna natura. Rodzą się kwiaty, pachną i 
potem umierają, aby inne, jeszcze piękniejsze, mogły zakwitnąć na 
ziemi; niezliczona ilość małych bytów kwitnie, żeby kochać, żeby 
umrzeć, żeby narodzić się znowu.
Od tysiąca lat czeka zakochane morze, od tysiąca lat czekają 
zakochane gwiazdy. 
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Gdy dwoje kochanków przybywa na boskie wybrzeże, wybucha 
radość i ziemia drży; ta ziemia narodzona dla miłości, która bez 
miłości - spalona niespełnionym pragnienieniem - jest przeznaczona 
na zagładę. Partenope i Kimon roztaczają tu miłość. Wszędzie, 
wszędzie dociera ich miłość. Zanieśli ją razem na wzgórza - od 
pięknego, wiecznie kwitnącego Poggioreale do wspaniałego 
Posillipo; dotarli do rozpalonego krateru i pochylili nad nim swe 
twarze, porównując żarliwą pasję natury z pasją ich serca; zagubili 
się w ciemnych grotach plaży Platamonia; błąkali się po głębokich 
dolinach, których wzgórza schodziły do morza; chodzili wzdłuż 
długiej linii brzegu, która oddziela morze od ziemi. Wszędzie 
roztaczali miłość. W rozgwieżdżone letnie noce Partenope kładła 
się na plaży i patrzyła w niebo, pieszcząc włosy Kimona leżącego u 
boku; na wiosnę, o jasnych wschodach słońca, zbierali w ich 
wspaniałym ogrodzie kwiaty i pocałunki; jesienią, przy purpurowych 
zachodach słońca, czuli rosnącą w nich miłość; w krótkie i piękne 
zimowe dni uśmiechali się bez smutku, tęskniąc jednocześnie za 
nową wiosną. Wiekowa roślina użyczała ich młodości swego 

dobroczynnego cienia; nierówne ciemne kamienie z Pól 
Flegrejskich nie raniły delikatnej stopy Partenopy; morze się 
rozczulało i śpiewało im pieśń miłosną. Lealna natura nie 
przygotowała dla nich żadnych zasadzek. Gdy uklękli i pocałowali 
ziemię błogosławioną oraz podnieśli wzrok ku niebu, odpowiedziało 
im silne bicie serca; i pomiędzy człowiekiem a naturą utrwaliła się 
głęboka i niezwyciężona miłość. Neapol, miasto młodości, czekał 
na Partenopę i Kimona; czekał bogaty, ale samotny, bogaty, ale 
nieszalony, bogaty, ale śmiertelny. Partenope i Kimon uczynili z 
Neapolu miasto nieśmiertelne.
Ale ich misja się nie skończyła. Wyższy cel ma miłość Partenopy. Aż 
do dalekiego Egiptu, aż do Fenicji dochodzi głos o szczęśliwej 
krainie, w której - wśród pachnących kwiatów i owoców 
pieszczonych słodkim powietrzem - płynie w błogości życie. 
Przybywają z Grecji do Partenopy ojciec i siostry, przyjaciele i 
krewni; przybywają na kruchych i obładowanych łodziach 
osadnicy z dalekich miejsc i przywożą ze sobą dzieci, wizerunki 
bogów, cały dobytek. Obok chaty pasterza powstaje chata 
rybaka; rodzi się surowa i prymitywna sztuka rolnicza; rozwija się 
prężnie rękodzieło. Wioska powstaje najpierw na wzniesieniu, a 
potem stopniowo przenosi się na równinę. Kolejna kolonia powstaje 
na innym wzgórzu, i druga wioska łączy się z pierwszą. Wytycza się 
ulice, a mury w swym obrębie zamykają miasto. Wszystko to zrobiła 
Partenope. Ona chciała mieć miasto. To ona - już nie dziewczyna, 
a kobieta i perfekcyjna matka: wydała na świat dwanaścioro dzieci 
- jest czułym przewodnikiem i doradcą, matką ludu, królową 
miłosierną. Do niej odwołuje się miasto, do niej - prawo, do niej - 
obyczaje. Ona daje stały przykład wiary i miłosierdzia. Każe wznieść 
dwie świątynie ku czci boskich patronek miasta - Ceres i Wenus, 
gdzie odprawia się modły wśród zapachu kadzidła roznoszącego 
się między kolumnami i wznoszącego ku niebu. Głęboki i trwały 
pokój panuje wśród ludu, którym włada Partenope, i praca 
człowieka nie jest niczym innym, jak tylko lekkim dopełnieniem 
dzieła dobrotliwej natury.
Najpiękniejsza z cywilizacji, tj. cywilizacja miłości, więź harmonii 
fizycznej z harmonią moralną, żarliwa i wszechmocna miłość są 
gruntem życiodajnym nowego miasta. Gdy Partenope siada na 
wzgórzu Echia i wpatruje się w Morze Tyrreńskie, mniej zdradliwe od 
Jońskiego, jej dusza zatapia się w myśli. Dociera do miejsca 
nieznanego; to, co godne podziwu, niewymowne, jest oto 
stworzone, jest realne, jest jej dziełem. I gdy fantazja przechodzi w 
bezgraniczne marzenie, Partenope czuje, jak jej duch potężnieje; i 
wydaje jej się, że dotyka głową nieba i że ściska świat w gorących 
objęciach.
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Gdy spytacie historyka lub uprzejmego przechodnia o grób pięknej 
Partenopy, odpowie wam, że znajduje się na wysokości 
San Giovanni Maggiore, którego podnóże muskało kiedyś morze. 
Ktoś inny wam powie, że grób Partenopy jest na wysokości 
Sant'Aniello, w kierunku wsi, pod Capodimonte. A ja wam mówię, 
że to nieprawda. Partenope nie ma grobu. Partenope nie umarła. 
Ona żyje - wspaniała, młoda i piękna - od pięciu tysięcy lat. Ona 
jeszcze biega po wzgórzach, snuje się po plaży, wpatruje się w 
wulkan, gubi się w dolinach. To ona sprawia, że nasze miasto jest 
odurzone światłem, szalone w kolorach, że gwiazdy świecą w 
czasie pogodnych nocy, że nieodparty jest zapach 
pomarańczowego drzewa i że iskrzy się morze. Gdy w kwietniowe 
dni otacza nas ciepła aura i obdarza dobrym samopoczuciem, to 
jest to jej delikatny oddech; gdy dziwny cień połączony z innym 
cieniem przesuwa się po zieleni lasu Capodimonte, to jest to ona ze 
swym ukochanym; gdy słyszymy w powietrzu dźwięki słów 
miłosnych, to jest to jej głos; gdy zaskakuje nas niewyraźny, 
stłumiony dźwięk pocałunków, to są to jej pocałunki; gdy słyszymy 
szelest ubrania, to jest to jej peplum, które czołga się po plaży; gdy 
czujemy się spowici ogniem straszliwej erupcji dalekiego wulkanu, to 
jest to jej ogień, który nas pali. To ona doprowadza miasto do 
szaleństwa: sprawia, że ono słabnie i blednie z miłości, że je 
deformuje pasja w  sierpniowe rozżarzone dni. 
Partenope, dziewica, kobieta, nie umarła, nie ma grobu. Jest 
nieśmiertelna, jest miłością. Neapol jest miastem miłości.
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W  E  R  G  I  L  I  U  S  Z

Dzisiaj jest niedziela, święto palm. Chrystus przybywa do Jerozolimy, 
niosąc w ręku gałązkę oliwną. Dzisiaj, drogi czytelniku, jest dzień 
pojednania. Ilu jest takich, co pokłócili się z przyjacielem lub 
ukochaną, z osobą która im jest obojętna lub której nienawidzą, 
albo przeciwnie - którą kochają najbardziej. Urzędnik pokłócił się ze 
swoim szefem, stróż z panem domu, mąż z żoną; artysta znieważył 
sztukę, pisarz obraził formę. Każdy z kimś się kłóci. Ale dzisiaj 
wystarczy listek lub gałązka oliwna i pokój jest zawarty. Również ja 
się pokłóciłam, już dawno temu, z bardzo drogą mi istotą, choć 
dalej ją kochałam  nabożnie w skrytości serca. Jej nieobecność 
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Po Partenopie, która reprezentuje mit i kobietę, syrenę i  dziewicę, 
która jest syntezą natury boskiej i ludzkiej; po tej prawie bogini oraz 
twórczyni, której Neapol zawdzięcza swe poetyckie pochodzenie, 
pojawia się Wergiliusz ze swą poezją, twórca prawie boski. My 
znamy Wergiliusza jako poetę Bukolik, Georgik i Eneidy, ale mało 
znamy Wergiliusza czarodzieja, który obdarzył swe ulubione miasto 
cudami magicznej mocy. My nie jesteśmy należycie wdzięczni 
poecie, który mówi:

Illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope...

W tym czasie mnie, Wergiliusza, gościła słodka Partenope...

a przecież liczne rzeczy w tym pięknym mieście, które nas, 
współczesnych, przyciągają i zachwycają, przypisuje się magii 
Wergiliusza. Z pewnością nie zabraknie sceptyków drwiących z 
doniesień kroniki - prostej i szczerej, ale nic nie szkodzi; jej 
komentatorka nie przejmuje się szyderczymi uśmiechami. 
Posłuchajcie więc, co ta kronika mówi. Wergiliusz przybywa z 
daleka, być może z północy, a z pewnością z nieba. Był młody, 
piękny, postawny, ale chodził z pochyloną głową i mówił pod 
nosem dziwne słowa, których nikt nie mógł zrozumieć. Mieszkał na 
brzegu morza, u stóp wzgórza Posillipo, lecz włóczył się każdego 
dnia po wsiach, które prowadziły do Bajów i Kumy. Wędrował po 
wzgórzach otaczających miasto Partenope, wpatrując się w nocy 
w świecące gwiazdy i przemawiając do nich swym szczególnym 
językiem. Wędrował po wybrzeżu Platamonia, wsłuchując się w 
harmonijny szum fal, jakby mówiły mu one o rzeczach tajemni-
czych. Nazywano go czarodziejem i liczne były jego cuda. W tym 
czasie miasto Partenope nękały muchy, które rozmnażały się w tak 
zatrważającej liczbie, że powodowały ucieczkę spokojnych i 
szczęśliwych mieszkańców. Wergiliusz, aby zaradzić tej poważnej 
sytuacji, kazał wykonać muchę ze złota i potem tchnął w nią życie: 
ona wychwytywała i uśmiercała wszystkie natarczywe muszyska. 
Tak więc problem, który dręczył piękne miasto, w krótkim czasie 
zniknął. A oto inny cud: liczne bagna znajdujące się wówczas w 
mieście były szkodliwe; ich opary psuły powietrze, prowokując 
gorączkę, dżumę i przyciągając niebezpieczne pijawki, których 
ukąszenie powodowało śmierć. Wergiliusz pokonał pijawki, dzięki 
zaklęciu, wysuszył bagna, na których wyrosły domy i ogrody, oraz 
uzdrowił powietrze - odtąd czyste jak kryształ. Wykorzystując swą 
nieograniczoną moc, wszedł pewnego dnia na wzgórze, wzywając 

do posłuszeństwa wiatry i nakazując Fawoniuszowi, który swym 
kwietniowym ciepłym podmuchem zbyt wysuszał rośliny i kwiaty, by 
zmienił kierunek. Po tej interwencji z miejsca wszystko rosło 
piękniejsze i bujniejsze. 
W dzielnicy, którą my, współcześni, nazywamy Pendino, zagnieździł 
się groźny wąż, który nie oszczędzał nawet dzieci. Gdy tylko 
próbowano go pokonać, znikał momentalnie w trzewiach ziemi, by 
po chwili powrócić w postaci groźniejszej i rozsiewać jeszcze większy 
strach. Wergiliusz, przywołany na pomoc, samemu udał się na 
miejsce, gdzie zagnieździł się potwór i za pomocą swych 
magicznych zaklęć oswoił go, a następnie uśmiercił. Ale to nie 
wszystko: sprawił, że również pod miastem, pełnym niezdrowych 
korytarzy, jaskiń i tuneli, nie pojawiły się podobne gady.
Gdy straszliwa zaraza zaatakowała koni, Wergiliusz kazał wytopić 
wielkiego konia z brązu, po czym obdarzył go magiczną mocą: 
każdy chory koń, który go okrążał trzy razy, powracał do zdrowia, 
ku niezadowoleniu kowali i różnych uzdrawiaczy. 
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Rybacy neapolitańscy zamieszkujący miejsce zwane później Porta 
di Massa pożalili się Wergiliuszowi na ubogie łowy i poprosili go o 
cud. Wergiliusz, chcąc ich zadowolić, kazał wyryć rybkę w wielkim 
kamieniu. Niedługo trzeba było czekać i w pobliżu zaklętego 
kamienia morze zaczęło obfitować w ryby.

 
Wergiliusz kazał umieścić u wrót miasta Partenope dwie 
zaczarowane głowy: jedna - która się śmiała, i druga - która 
płakała; kto przechodził pod głową roześmianą,  zapewniał sobie 
pomyślność w interesach, i na odwrót: kto przechodził pod głową 
płaczącą, znajdował jedynie problemy. To Wergiliusz powierzył 
nadprzyrodzonym istotom zbudowanie w ciągu kilku nocy groty w 
Pozzuoli, by ułatwić mieszkańcom wiosek przemieszczanie się do 
miasta; dzięki jego magii powstał ogród ziół leczniczych i 
użytecznych jako przyprawy kuchenne; dzięki niemu młodzież 
poznała edukacyjne zabawy; to on zaczarował nocą wody 
źródlane z wybrzeży Platamonia i Pozzuoli, dając im moc leczenia 
każdego rodzaju choroby. Chcąc uratować wieś swego ucznia 
Albina, Wergiliusz odsłonil tajemnice groty Sybilli Kumańskiej, w której 
kapłani oszukiwali ludzi, wykorzystując naturalne efekty dźwiękowe. 
Kronika mówi, że Wergiliusz czarodziej był szanowany i wielbiony 
prawie jak Bóg, ponieważ nigdy nie wykorzystał swej magii do złego 
celu, ale zawsze działał na korzyść miasta i czlowieka. Kronika nie 
mówi natomiast, kiedy i gdzie umarł Wergiliusz. Liczni w owych 
czasach wierzyli w jego nieśmiertelność, a niektórzy w jego śmierć 
na górze Montevergine, w pobliżu Avellino, gdzie schronił się, by 
medytować i studiować, i gdzie się zestarzał. Mieszkańcy miasta 
Partenope wznieśli mu wielki pomnik, który jednak uległ zniszczeniu. 
Ale pozostało przy wejściu do groty Posillipo proste kolumbarium. 
Nie ma żadnej pewności co do miejsca, sposobu i daty jego 
śmierci.
Pomyliłam się jednak, mówiąc, że my nie znaliśmy Wergiliusza 
czarodzieja. Jest tylko jeden Wergiliusz. Bo ten, którego kronika 
przedstawia w oparach magii, to nikt inny jak właśnie poeta. Jego 
jedyną magią jest wspaniała poezja jego duszy. W kronice jest 
poetą. Poetą, który  wędruje po pięknych, lecz zatrważających 
Polach Flegrejskich, będących rozległym superwulkanem, i rozmyśla 
o bramach do świata zmarłych; poetą, który odbywa długie 
wędrówki po Kampanii Felix rozbudzającej w nim głęboką miłość 
do natury - do żyznych pól, które rozpościerają się bez końca pod 
słońcem, do łąk zielonych, na których spokojnie się pasie wół o 
wielkich oczach odbijających niebo, do lasów ciemnych i cichych, 
gdzie dusza się uspokaja i pogrąża w pokoju, do słonecznych 
wzgórz, na których wolne wiatry kołyszą kwiatami, do ptaka, który 
śpiewa i odlatuje, do złocistego owada, co brzęczy, do liścia 
porwanego przez wicher, do silnego dębu, którym nie sposób 
potrząsnąć.
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Ta głęboka miłość Wergiliusza do natury jest dominującym 
uczuciem w poemacie Georgiki; jest nostalgią serca poety; 
nostalgią, która mu każe użyć słów: "fortunatos agricolas..." 
("szczęśliwi rolnicy"... gdyby dobra swoje znali). Ta głęboka miłość 
poety do natury obdarza poemat obfitością koloru, obfitością 
światła, pełnią życia.
Wergiliusz jest poetą, który eksploruje każdy tajemniczy kąt 
natury. To on przemawia do gwiazd migoczących promieniami w 
letnie noce; to on słucha rytmu morza, jak gdyby był metronomem 
dla jego wersetów. Jest poetą, który zna cnotę prostoty; jest poetą 
głęboko ludzkim - zabija groźne bestie, każe osuszać bagna i 
wznosić na tych miejscach budynki i ogrody. Odkrył pewne prawa 
natury nikomu nieznane, nauczył młodych zabaw wzmacniających 
ciało i rozpogadzających duszę. To on, wysublimowany, ustanawia 
życzenie dobrej lub złej fortuny; to on, jak silny magnes, przyciąga 
do siebie miłość, poważanie, szacunek. To jest Wergiliusz poeta. I 
nic się nie wie o jego śmierci. Również on, tak jak Partenope, rozwiał 
się. Poeta nie umiera.
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L E G E N D A   M I Ł O Ś C I  
Wokół króluje cisza długiego lipcowego popołudnia. Ulice 
rozgrzane promieniami słońca są wyludnione, a wielu mieszkańców 
zapadło w leniwą letnią drzemkę. W pobliżu, pod oknem, smażą się 
w rondlu z roztopioną słoniną pikantne zielone papryczki; na 
poprzecznej ulicy kataryniarz wygrywa melancholijnego walca; 
mucha plujka bzyczy i uderza głową w górną szybę 
półzamkniętego okna. Jesteśmy smutni. Czujemy, że krew nam 
uderza do głowy i powoduje jej zawroty. Nasza dusza jest ciężka i 
mamy usta wysuszone. Pragniemy głębokiego cienia i zimnych 
napojów, bo otacza nas płomienna sfera upału, pasjonalna 
przemoc suchoty. Wydaje nam się, że słyszymy konwulsyjne szlochy 
natury, która umiera w miłosnych objęciach słońca. Ulice są białe, 
zakurzone i oślepiające; domy - żółte, czerwone i białe - lśnią 
promiennie; wzgórza wspaniale jaśnieją; morze błyszczy jak tysiące 
luster; na szczycie krateru coś płonie i dymi, a niebo jest spowite 
spokojem. Wszystko jest ostrym światłem, wszystko jest intensywnym 
kolorem, każda rzecz się kondensuje. Wydaje się, że kamienie mają 
się rozkruszyć, że domy mają się rozpaść, że wzgórza chcą 
wydłużyć się do nieba, że góra chce wybuchnąć lawą ognia, a 
morze zamienić się w skroplony metal. Wszystko jednak pozostaje 
nieruchome, ponure i ciężkie. To z miłości: wy oczywiście wiecie, że 
wszystkie rzeczy w Neapolu, od kamieni po niebo, są zakochane.
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Nie znacie historyjki o czterech braciach? Ja wam ją opowiem. W 
odległych czasach żyli czterej bracia, którzy się kochali i nigdy się 
nie rozłączali. Byli piękni i  postawni, a do ich młodych głów 
pasowały idealnie  girlandy róż. Każdy z nich w tajemnicy płonął 
miłością do dziewczyny, ale niefortunny los chciał, że do tej samej. 
Ona jednak nikogo z nich nie chciała. prawdopodobnie 
narodziłaby się między braćmi wojna i rozlałaby się braterska krew, 
gdyby nie to, że ich wybranka pewnej nocy zniknęła na zawsze. 
Lecz oni, cierpliwi i zakochani, czekają na powrót ukochanej od 
tysięcy lat. Zamienili się w cztery promienne i ukwiecone wzgórza, 
które od ich imion nazywają się: Poggioreale, Capodimonte, San 
Martino i Vomero. Na ich stokach budzą się wiosny, zapala się lato, 
płacze jesień, smutnieje zima; upływa czas, a wzgórza nigdy nie 
męczą się czekaniem. 
Czy znacie drugą historyjkę? Był pewnego razu młodzieniec, na 
którego twarzy uśmiech niewinnej duszy łączył się z melancholią 
płynącą z wrażliwego serca. Był on jednocześnie wesoły i poważny. 
Kto go znał, obdarzał go uczuciem. Ludzie zbliżali się do niego jak 
do przyjaciela i chętnie przebywali w jego towarzystwie. Ale piękny 
młodzieniec był bardzo nieszczęśliwy: w jego duszy rozpaliła się 
żarliwa miłość, której płomień, choć dochodzil do nieba, nie potrafił 
zapalić serca wybranki. Była to wiejska kobieta, która otrzymała w 
darze od życia urodę ciała, ale nie urodę duszy. Była jedną z tych 
istot, zimnych i pogardliwych, które nie potrafią ani cieszyć się, ani 
cierpieć: jak gdyby były twardymi bryłami lodu, które rozpadają się 
na kawałki, ale nie miękną. I taka właśnie była Nisida, kobieta 
daremnie kochana przez Posillipa, bo nie sposób było zdobyć jej 
względów. Wielce nieszczęśliwy Posillipo, aby uciec od widoku 
Nisidy, mieszkającej naprzeciw niego, zdecydował, że rzuci się w 
morze i że w ten sposób zakończy swe mizerne życie. Inaczej jednak 
zdecydował los. Otóż los chciał, aby on przemienił się we wzgórze, 
które kąpie się w morzu, a ona w skałę naprzeciw niego. On - we 
wzgórze przepiękne, gdzie gromadzą się radosne grupy przyjaciół, 
ona - w miejsce dla zabójców i złodziei, których skazano na wieczne 
więzienie. Oto jest wieczna nagroda, oto jest wieczna kara.
Posłuchajcie teraz o miłości będącej niesłychaną iluzją, fatalnym 
mirażem, oślepieniem szaleńca i śmiałka, który patrzył w słońce. Był 
to rybak spędzający całe dnie wśród haków i sieci. Był zadowolony, 
gdy połów był obfity, a zły, gdy burza zmętniająca wodę 
udaremniała jego wysiłki. Był człowiekiem prostym i dobrym, ale 
nieobeznanym w miłości. Gdy pewnego dnia siedział na brzegu i 
zanurzał haczyk w fali, z iskrzącej wody wyłoniła się nimfa morska. 

Jej ciało było białe i ponętne. Miała długie blond włosy, które 
rozwiewał wiatr, zielone oczy i przenikliwe jak kryształ spojrzenie. 
Nimfa śpiewała delikatnie, przebierając śnieżnobiałymi palcami na 
cytrze. Jej śpiew był tak urzekający, że biedny rybak czuł, jak mu 
serce topnieje. Wiedziony jedynym pragnieniem, by pójść za syreną 
i umrzeć w jej objęciach, wpadł do morza. Trzy razy wypłynąl na 
powierzchnię i trzy razy zniknął w morzu, uszczęśliwiony na koniec, że 
mógł przypłacić życiem tak nieziemską rozkosz. Miejsce, w którym 
wpadł do morza,  nazwano od jego imienia Mergellina, i mówi się, 
że w letnie świetliste noce pojawia się tam syrena.
A oto historia miłości szczęśliwej, którą, niestety, pochłonęła śmierć. 
Opowiada o bogatym panu o imieniu Sebeto, który mieszkał na wsi 
w pobliżu Neapolu, w budynku całym z marmuru. Poślubił on z 
miłości kobietę o imieniu Megara, która odwzajemniała jego 
uczucie. Sebeto kochał swą żonę nad życie, troszczył się o nią i 
obdarzał ją kosztownościami. Pewnego dnia Megara zapragnęła 
popływać na feluce po Zatoce Neapolitańskiej. W pobliżu brzegu 
Platamonia, gdzie morze jest zawsze burzliwe, feluka przewróciła się, 
pomimo wysiłku żeglarzy usiłujących ujarzmić wiatr, i Megara 
utonęła, przemieniając się w rafę Megaride. Sebeto czuł, jak pęka 
mu serce, i przez długi czas topił się w gorzkich łzach, aż sam 
przemienił się w wodę i stał się rzeką wpadającą do morza; do 
morza, w którym umarła jego Megara.
Wszystkie fontanny Neapolu to łzy: fontanna  Monteoliveto 
symbolizuje łzy pobożnej zakonnicy, która nieustannie płakała nad 
męką Chrystusa; fontanna Serpi to łzy wiernej służącej, o imieniu 
Belloccìa, zakochanej w swym panu; fontanna Specchi ucieleśnia 
łzy Corbussona, kucharza pałacu królewskiego zakochanego 
szaleńczo w królowej, dla której bosko przyprawiał potrawy; 
fontanna Leone to płacz księcia neapolitańskiego, który stracił 
jedynego dobrego przyjaciela, jaki mu pozostał, to jest lwa; 
fontanna Medina przedstawia łzy Neptuna zakochanego w 
pięknym posągu, w którego nie potrafił tchnąć życie. 
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Ale pasja jest w ostatniej historyjce, którą uslyszycie. Opowiada o 
wpływowym w mieście szlachcicu, który zakochal się w dziewczynie 
z wrogiej rodziny. Był rycerzem o gwałtownym charakterze i o 
ognistym temperamencie, zawsze chętnym do pojedynków. Ale był 
gotów, oby tylko zdobyć ukochaną kobietę, stać się pokorny jak 
biedaczek, któremu brakuje chleba. Jednakże miłość młodych, 
zamiast zmniejszyć i załagodzić gniew obu rodzin, tylko go jeszcze 
rozpalała. Mimo licznych próśb i wstawiennictw, szlachecka rodzina 
Capri nie chciała zaakceptować małżeństwa; postanowiła więc 
umieścić dziewczynę na feluce i wysłać ją w obce miejsce. Ale 
ona, z duszą miotającą się w rozpaczy, gdy tylko znalazła się na 
zewnątrz portu, uklękła z modlitwą na ustach i rzuciła się w fale, z 
których wyłoniła się wyspa spowita błękitem i zielenią. Tymczasem 
nie uspokajała się miłość w sercu Wezuwiusza, bo tak nazywał się 
rycerz, i gniew niepohamowany wrzał mu w całym ciele. Gdy 
dowiedział się o okrutnym końcu ukochanej, zaczął wyrzucać z 
siebie gorące tchnienia i ogniste łzy - znak wewnętrznej pasji, która 
go rozsadzała. I tak spuchł, że stał się górą, w trzewiach której 
płonie wieczny ogień miłości. On stoi naprzeciw swej pięknej Capri i 
nie może jej dosięgnąć; drży z miłości, błyska w oparach dymu i 
wyrzuca błyszczącą lawę...
Oj, dusze zranione, oj, dusze niepocieszone, oj, wy,którym miłość 
złamała serce! Nie miejcie nadziei, że  wyzdrowiejecie tutaj. Tutaj 
kochają również kamienie; osoby zdrowe wpadają w chorobę z 
miłości, a schorowane umierają.
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P A Ł A C   D O N N' A N N A

Szary budynek wznosi się w morzu. Nie jest zrujnowany, jakby się 
mogło wydawać, ale nie został nigdy ukończony. Nie wali się i nie 
zawali, bo silna bryza morska hartuje i przyciemnia jego mury; bo 
fale morskie, choć atakują, nie powodują korozji - nie są zdradliwe 
jak fale jezior i rzek. Wysokie i szerokie okna bez szyb przypominają 
bezmyślne oczy; przez wejścia, gdzie zniknęły progi, wtacza się 
roześmiana fala, ozdabiając kamienie muszelkami i umieszczając 
na dziedzińcach piasek z zielonymi glonami. W nocy pałac w 
Posillipo staje się czarny, intensywnie czarny, ale niebo nad nim jest 
pogodne; błyszczą wysoko piękne gwiazdy i fosforyzuje morze. Z 
pojedynczych willi w gajach dochodzą melancholijne śpiewy 
miłosne i monotonne dźwięki mandoliny. Pałac pozostaje mroczny i 
tajemniczy, a pod jego sklepieniami szumi fala morska. Czasami 
wydaje się, że po salach przesuwa się światełko i że chimeryczne 
cienie poruszają się w otworze okien. Może są to zwykli złodzieje, 
którzy znaleźli tam dobrą kryjówkę, lecz my się ich nie boimy; może 
są to żebracy, którzy znaleźli tam dach nad głową, i my - osoby o 
bogatym sercu i umyśle - pochylamy się nad nimi ze współczuciem. 
A może są to fantazmy? Są mile widziane. Bo my fantazmy 
kochamy, żyjemy z nimi, myślimy o nich. My umrzemy w pragnieniu, 
by wałęsać się tak jak one po morzu, wzgórzach, skałach, po 
posępnych i wilgotnych kościółkach, po ukwieconych 
cmentarzach, po antycznych budynkach.
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Był wieczór i świeciło się światło w oknach. Wokół pałacu kołysały 
się na wodzie wycieczkowe łódki wyścielone aksamitem, 
oświetlone kolorowymi latarenkami i ozdobione na rufie kwiatami. 
Przewoźnicy paradowali w bogatych liberiach. Szlachta 
neapolitańska i hiszpańska zgromadziła się na jednej ze 
wspaniałych uczt, które dumna Donna Anna Carafa, żona księcia 
di Medina Coeli, wydawała w swym pałacu w Posillipo. Po salach 
krzątali się słudzy, paziowie w różowo-szarych strojach oraz 
kamerdynerzy ze złotym naszyjnikiem i z hebanowymi pałkami. 
Przybywały piękne kobiety w sukniach z długimi brokatowymi 
trenami i z wielkimi koronkowymi kryzami, spod których wyłaniały się 
- jak słupki kwiatów - wdzięczne głowy. Wszystkie były ustrojone w 
perły i w brylanty, które opadały na ich powabne biusty w 
gorsetach. Towarzyszyli im mężowie, bracia i - tym śmielszym - 
kochankowie. Na progu wielkiej sali stała Donna Anna di Medina 
Coeli w swej przebogatej czerwonej sukni z lamy i z lekkim 
uśmiechem na ustach, których dolna warga wysuwała się jakby 
pogardliwie. Ledwo skłaniała głowę w stronę kobiet, a rycerzom 
hiszpańskim, prestiżowym jak ona, podawała dłoń do pocałunku. 
Jej szare oko z błyskiem stali, jak u orła, odzwierciedlało jej 
usatysfakcjonowaną dumną duszę. Delektowała się wszystkimi 
hołdami i pochlebstwami, które otrzymywała.
To ona byla najszlachetniejsza, najpotężniejsza, najbogatsza, 
najpiękniejsza, najbardziej darzona szacunkiem; ona - księżna, ona - 
pani, ona - królowa siły i wdzięku. Na swe siedzisko z dwoma 
stopniami mogła wchodzić jak na tron i wysoko podnosić głowę, 
zaspokojona w swych ambicjach. Damy siadały wokól niej w kręgu 
- wszystkie mniej ważne od niej. Ona była największa, jedyna.
Na końcu wielkiego salonu znajdowała się mała scena 
przeznaczona do wystawiania sztuk teatralnych. Wszyscy zaproszeni 
goście najpierw musieli oglądnąć przedstawienie i tańce 
mauretańskie, a później mogli oddać się zabawie, aż do świtu. Ale 
ciekawostką spektakli było to, że aktorzy, według przybyłej 
wówczas mody z Francji, należeli do szlachty. Donna Anna Carafa 
di Medina co prawda gardziła łatwą francuską moralnością, która 
źle oddziaływała na sztywny dwór hiszpański, ale będąc telepatką 
serc ludzkich zrozumiała, że te zwyczaje podobały się i były 
przyjmowane z entuzjazmem. Dlatego pozwoliła, żeby Donna 
Mercede de las Torres, bratanica jej męża, miała rolę w widowisku. 
Donna Mercede - młoda brunetka o wielkich lwich oczach i o 
czarnych włosach splecionych w warkocze i upiętych na 
głowie - była rodowitą Hiszpanką. Ona interpretowała w 

przedstawieniu rolę niewolnicy zakochanej w swym panu -  w 
rycerzu, któremu służy żarliwie i za którego nawet umiera od ciosu 
sztyletem. Donna Mercede odgrywała swą rolę tak intensywnie, tak 
namiętnie, że cała sala wzruszała się z powodu niefortunnej i 
nieodwzajemnionej miłości niewolniczki. Wszyscy się wzruszali, z 
wyjątkiem Gaetana di Casapesenna, który grał rolę rycerza 
zimnego i obojętnego; ale on jedynie był wierny postaci stworzonej 
przez autora. Dopiero pod koniec dzieła, gdy śmiertelnie ranna 
Mirza żegna się słowami afektu, on - który był jej życiem i śmiercią - 
poznając nareszcie prawdę, klęka przed ciałem umierającej 
biedaczki i pokrywa pocałunkami jej bladą twarz. Jego gesty były 
tak wiarygodne, a głos tak patetyczny i bolesny, że przewyższał 
każdego prawdziwego aktora. Tą autentycznością emanującą z 
jego duszy zaskarbił sobie wielkie owacje. 
Donna Anna, przyozdobiona swymi klejnotami, siedziała na tronie. 
Była blada jak śmierć i gryzła sobie wargi. To nie ona była 
najbardziej kochana.
Dwie kobiety spotykały się w salach pałacu Medina i patrzyły na 
siebie: Donna Mercede - zielona z zazdrości i  z tlącym się w oczach 
ogniem, trzymająca żądze na wodzy, co z trudnością jej wolna 
dusza znosiła, oraz Donna Anna - blada z nienawiści, gniewna, 
choć milcząca. Donna Mercede - poddenerwowana i 
rozgorączkowana, Donna Anna - niewzruszona i zimna. Wymieniały 
rzadkie i wyniosłe słowa. Ale gdy wybuchała zazdrość, z ich ust 
płynęły słowa obraźliwe:
- Kobiety z Hiszpanii łatwo oddają się mężczyźnie - mówiła Donna 
Anna swym twardym głosem.
- Kobiety z Neapolu chwalą się liczbą kochanków - odpowiadała 
Donna Mercede.
- Wy jesteście kochanką Gaetana di Casapesenna, Donna 
Mercede.
- Wy byliście, Donna Anna.
- Wy zapomnieliście o powściągliwości i o wstydzie, dając nam 
waszą miłość na pokaz, Donna Mercede.
- Wy zdradziliście księcia di Medina Coeli, mojego wujka, Donna 
Anna Carafa.
- Wy kochacie jeszcze Gaetana di Casapesenna.
- Wy również go kochacie, ale on was nie kocha, Donna Anna.
Zwyciężała Hiszpanka. Jej ognistość wprawiała Donnę Annę w 
gniew, ale i lodowata nienawiść księżnej Donny Anny wprawiała w 
gniew Hiszpankę. Obydwie nosiły w sercu sekret: ich ciało 
wypełniała jadowita zazdrość i każdego dnia umierały z miłości i 

nienawiści. Donna Anna ukrywała swe cierpienie, podczas gdy 
Donna Mercede objawiała je w spazmach swego ducha i ciała. 
Księżna cierpiała z nieszczerym uśmiechem na ustach, natomiast 
Donnna Mercede płakała i wyrywała sobie czarne włosy z głowy. 
Aż Hiszpanka zniknęła niespodzianie z pałacu. Mówiono, że 
odkrywszy w sobie powołanie religijne, zapragnęła ciszy klasztoru, w 
którym w aurze mistycyzmu spędzała długie dni na kolanach, 
modląc się żarliwie ze łzami w oczach. Ale nie ujawniono ani nazwy 
klasztoru, ani miejsca, w którym on się znajduje. Nadaremnie 
Gaetano di Casapesenna szukal Donny Mercede we Włoszech, we 
Francji, w Hiszpanii i na Węgrzech; nie pomogły śluby, które złożył 
przed Madonną z Loreto i przed św. Jakubem z Composteli; 
daremnie płakał, modlił się i błagał. Nigdy juz nie zobaczyl swej 
pięknej kochanki. Umarł za młodu w bitwie, jak nieszczęsnemu 
rycerzowi przystoi.
Kontynuowano uroczystości w pałacu Medina; kontynuowano 
składanie hołdów bogatej i potężnej księżnej Donnie Annie, ale 
ona siedziała na swym tronie z rozgoryczoną duszą, z sercem 
jałowym i bardzo samotnym.
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Był wieczór i świeciło się światło w oknach. Wokół pałacu kołysały 
się na wodzie wycieczkowe łódki wyścielone aksamitem, 
oświetlone kolorowymi latarenkami i ozdobione na rufie kwiatami. 
Przewoźnicy paradowali w bogatych liberiach. Szlachta 
neapolitańska i hiszpańska zgromadziła się na jednej ze 
wspaniałych uczt, które dumna Donna Anna Carafa, żona księcia 
di Medina Coeli, wydawała w swym pałacu w Posillipo. Po salach 
krzątali się słudzy, paziowie w różowo-szarych strojach oraz 
kamerdynerzy ze złotym naszyjnikiem i z hebanowymi pałkami. 
Przybywały piękne kobiety w sukniach z długimi brokatowymi 
trenami i z wielkimi koronkowymi kryzami, spod których wyłaniały się 
- jak słupki kwiatów - wdzięczne głowy. Wszystkie były ustrojone w 
perły i w brylanty, które opadały na ich powabne biusty w 
gorsetach. Towarzyszyli im mężowie, bracia i - tym śmielszym - 
kochankowie. Na progu wielkiej sali stała Donna Anna di Medina 
Coeli w swej przebogatej czerwonej sukni z lamy i z lekkim 
uśmiechem na ustach, których dolna warga wysuwała się jakby 
pogardliwie. Ledwo skłaniała głowę w stronę kobiet, a rycerzom 
hiszpańskim, prestiżowym jak ona, podawała dłoń do pocałunku. 
Jej szare oko z błyskiem stali, jak u orła, odzwierciedlało jej 
usatysfakcjonowaną dumną duszę. Delektowała się wszystkimi 
hołdami i pochlebstwami, które otrzymywała.
To ona byla najszlachetniejsza, najpotężniejsza, najbogatsza, 
najpiękniejsza, najbardziej darzona szacunkiem; ona - księżna, ona - 
pani, ona - królowa siły i wdzięku. Na swe siedzisko z dwoma 
stopniami mogła wchodzić jak na tron i wysoko podnosić głowę, 
zaspokojona w swych ambicjach. Damy siadały wokól niej w kręgu 
- wszystkie mniej ważne od niej. Ona była największa, jedyna.
Na końcu wielkiego salonu znajdowała się mała scena 
przeznaczona do wystawiania sztuk teatralnych. Wszyscy zaproszeni 
goście najpierw musieli oglądnąć przedstawienie i tańce 
mauretańskie, a później mogli oddać się zabawie, aż do świtu. Ale 
ciekawostką spektakli było to, że aktorzy, według przybyłej 
wówczas mody z Francji, należeli do szlachty. Donna Anna Carafa 
di Medina co prawda gardziła łatwą francuską moralnością, która 
źle oddziaływała na sztywny dwór hiszpański, ale będąc telepatką 
serc ludzkich zrozumiała, że te zwyczaje podobały się i były 
przyjmowane z entuzjazmem. Dlatego pozwoliła, żeby Donna 
Mercede de las Torres, bratanica jej męża, miała rolę w widowisku. 
Donna Mercede - młoda brunetka o wielkich lwich oczach i o 
czarnych włosach splecionych w warkocze i upiętych na 
głowie - była rodowitą Hiszpanką. Ona interpretowała w 

przedstawieniu rolę niewolnicy zakochanej w swym panu -  w 
rycerzu, któremu służy żarliwie i za którego nawet umiera od ciosu 
sztyletem. Donna Mercede odgrywała swą rolę tak intensywnie, tak 
namiętnie, że cała sala wzruszała się z powodu niefortunnej i 
nieodwzajemnionej miłości niewolniczki. Wszyscy się wzruszali, z 
wyjątkiem Gaetana di Casapesenna, który grał rolę rycerza 
zimnego i obojętnego; ale on jedynie był wierny postaci stworzonej 
przez autora. Dopiero pod koniec dzieła, gdy śmiertelnie ranna 
Mirza żegna się słowami afektu, on - który był jej życiem i śmiercią - 
poznając nareszcie prawdę, klęka przed ciałem umierającej 
biedaczki i pokrywa pocałunkami jej bladą twarz. Jego gesty były 
tak wiarygodne, a głos tak patetyczny i bolesny, że przewyższał 
każdego prawdziwego aktora. Tą autentycznością emanującą z 
jego duszy zaskarbił sobie wielkie owacje. 
Donna Anna, przyozdobiona swymi klejnotami, siedziała na tronie. 
Była blada jak śmierć i gryzła sobie wargi. To nie ona była 
najbardziej kochana.
Dwie kobiety spotykały się w salach pałacu Medina i patrzyły na 
siebie: Donna Mercede - zielona z zazdrości i  z tlącym się w oczach 
ogniem, trzymająca żądze na wodzy, co z trudnością jej wolna 
dusza znosiła, oraz Donna Anna - blada z nienawiści, gniewna, 
choć milcząca. Donna Mercede - poddenerwowana i 
rozgorączkowana, Donna Anna - niewzruszona i zimna. Wymieniały 
rzadkie i wyniosłe słowa. Ale gdy wybuchała zazdrość, z ich ust 
płynęły słowa obraźliwe:
- Kobiety z Hiszpanii łatwo oddają się mężczyźnie - mówiła Donna 
Anna swym twardym głosem.
- Kobiety z Neapolu chwalą się liczbą kochanków - odpowiadała 
Donna Mercede.
- Wy jesteście kochanką Gaetana di Casapesenna, Donna 
Mercede.
- Wy byliście, Donna Anna.
- Wy zapomnieliście o powściągliwości i o wstydzie, dając nam 
waszą miłość na pokaz, Donna Mercede.
- Wy zdradziliście księcia di Medina Coeli, mojego wujka, Donna 
Anna Carafa.
- Wy kochacie jeszcze Gaetana di Casapesenna.
- Wy również go kochacie, ale on was nie kocha, Donna Anna.
Zwyciężała Hiszpanka. Jej ognistość wprawiała Donnę Annę w 
gniew, ale i lodowata nienawiść księżnej Donny Anny wprawiała w 
gniew Hiszpankę. Obydwie nosiły w sercu sekret: ich ciało 
wypełniała jadowita zazdrość i każdego dnia umierały z miłości i 

nienawiści. Donna Anna ukrywała swe cierpienie, podczas gdy 
Donna Mercede objawiała je w spazmach swego ducha i ciała. 
Księżna cierpiała z nieszczerym uśmiechem na ustach, natomiast 
Donnna Mercede płakała i wyrywała sobie czarne włosy z głowy. 
Aż Hiszpanka zniknęła niespodzianie z pałacu. Mówiono, że 
odkrywszy w sobie powołanie religijne, zapragnęła ciszy klasztoru, w 
którym w aurze mistycyzmu spędzała długie dni na kolanach, 
modląc się żarliwie ze łzami w oczach. Ale nie ujawniono ani nazwy 
klasztoru, ani miejsca, w którym on się znajduje. Nadaremnie 
Gaetano di Casapesenna szukal Donny Mercede we Włoszech, we 
Francji, w Hiszpanii i na Węgrzech; nie pomogły śluby, które złożył 
przed Madonną z Loreto i przed św. Jakubem z Composteli; 
daremnie płakał, modlił się i błagał. Nigdy juz nie zobaczyl swej 
pięknej kochanki. Umarł za młodu w bitwie, jak nieszczęsnemu 
rycerzowi przystoi.
Kontynuowano uroczystości w pałacu Medina; kontynuowano 
składanie hołdów bogatej i potężnej księżnej Donnie Annie, ale 
ona siedziała na swym tronie z rozgoryczoną duszą, z sercem 
jałowym i bardzo samotnym.
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Czy te fantazmy to fantazmy kochanków? Oj, boskie, boskie 
fantazmy! Dlaczego nie możemy również my, jak wy, cierpieć z 
miłości również po śmierci?
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M U N A C I E L L O

W roku 1455, za jaśnie panującego Alfonsa Aragońskiego, 
dziewczyna o imieniu Caterina Frezza, córka handlarza tkaninami, 
zakochała się w młodym parobku. Nazywal się Stefano Mariconda. 
Młodzieniec odwzajemniał jej wielką miłość i rzadko się widziało 
parę tak zakochaną i sobie wierną. Ale ponieważ ich różne pozycje 
społeczne były przeszkodą do zawarcia małżeństwa, toczyła się 
wielka wojna w domach obojgu zakochanych. Jednakże oni, 
pomimo przykrości i bólu, mieli swe chwile bezcennej radości. Późną 
nocą, gdy ustawał uliczny handel i miasto się wyludniało, Stefano 
Mariconda, okryty brunatnym płaszczem, który jednak nie zawsze 
chroni złodziei i kochanków, pokonywał czarne i wąskie przejścia, 
zabłocone i strome schody, na których nietrudno było złamać kark, 
docierał na dach i potem, przeskakując z tarasu na taras, z 
szybkością i odwagą, którą dawała mu miłość, trafiał na tarasik, na 
którym oczekiwała go, drżąca ze strachu, Catarinella Frezza. 
Czytelniku mój, gdyby przyszło ci kiedykolwiek drżeć z miłości, 
wyobraź sobie te momenty; nie zdawaj się na opis niedoskonałego 
pióra. Ale pewnej nocy, gdy otwierała się dla ich duszy niebiańska 
błogość raju, zdradzieckie ręce schwyciły Stefana z tyłu i - 
uniemożliwiając mu jakąkolwiek obronę - wyrzuciły go przez żelazną 
balustradę w dół, wśród desperackich okrzyków Catarinelli 
próbującej powstrzymać zabójców. Roztrzaskane ciało Stefana 
Maricondy leżało na cuchnącej ulicy przez dzień i noc, aż miłosierni 
krewni dokonali godnego pochówku. Ale była to, prawdę mówiąc, 
śmierć haniebna i brutalna, i dlatego nieznany jest los grzesznej 
duszy wysłanej przed Sąd Ostateczny, bo dżentelmenowi nie 
przystoi gwałtowna śmierć inna niż od szpady.
Oszalała z bólu Catarinella uciekła z domu i schroniła się w 
klasztorze. Pewnego dnia, wcześniej niż można by się spodziewać, 
wydała na świat dziecko - maluteńkie, blade, z wystraszonymi 
oczami. Zakonnice, kierowane najczulszym miłosierdziem, pozwoliły 
jej karmić maleństwo i opiekować się nim, lecz chłopczyk, mimo że 
czas upływał, rósł bardzo wolno. Niepocieszona Catarinella, 
noszącą w pamięci urodę i tężyznę 
Stefana Maricondy, złożyła za poradą zakonnic przysięgę 
Madonnie, prosząc ją o zdrowie dla malca; kazała nawet nosić 
swemu dziecku, niczym małemu mnichowi, czarno-białe ubranko. 
Ale Pan niebios, w swej nieskończonej mądrości, zadecydował o 
nieobdarzeniu Catarinelli łaską.

Jej synek na przestrzeni lat urósł niewiele i był podobny do tych 
wdzięcznych karłów, które przebywają na dworach potężnych 
władców. Ponieważ ona wciąż go ubierała jak małego mnicha, 
ludzie zaczęli go nazywać munaciello. Mniszki go kochały, ale zwykli 
ludzie z ulicy i sklepikarze: Armieri, Lanzieri, Cortellari, Taffettanari, 
Mercanti wytykali go palcem, bo był zbyt mały, dziwnie ubrany, z 
monstrualną głową i ziemistą twarzą, na której oczy wydawały się 
jeszcze większe i bardziej przestraszone. Czasami go obrażano, bo 
wielu, niestety, znajduje przyjemność w dokuczaniu osobom słabym 
i bezradnym. Gdy munaciello przechodził przed sklepikiem Frezzów, 
wujkowie i kuzyni wychodzili na próg i obrzucali go 
najokropniejszymi wyzwiskami. Trudno powiedzieć, ile z tych 
grubiańskich słów malec rozumiał, ale jest pewne, że wszystko 
powtarzał matce, smutny i melancholijny. Czasami błysk 
bezwzględności pojawiał się w jego oczach i wówczas matka 
kazała mu klękać i powtarzać święte słowa modlitwy. W skromnych 
dzielnicach, w których się poruszał, powoli rozniósł się głos, że 
munaciello ma w sobie coś magicznego, nadprzyrodzonego. 
Spotykając go, ludzie robili znak krzyża i wypowiadali błagalne 
słowa. Gdy munaciello nosił czerwony kapturek, który matka 
wykroiła mu w kawałku wełny, był to dobry znak, ale gdy kapturek 
był czarny, nie wróżyło to nic dobrego. Czerwony kapturek 
pojawiał się, niestety, bardzo rzadko, więc obrzucano munaciella 
bluźnierstwami.
On przyciągał w ubogich dzielnicach mefityczne powietrze 
powodujące gorączkę i złe samopoczucie, podnosił w sklepach 
cenę chleba, sugerował królowi, jako zły duch, nowe podatki dla 
poddanych. Gdy zaglądał do studni, woda robiła się nieświeża, 
gdy dotykał psa, czynił go złym. Gdy tylko munaciello, z pochyloną 
głową i nieufnym spojrzeniem, peszył się, uciekając i chowając się 
w tłumie, dobiegał go zawsze chór przekleństw. Błoto uliczne, 
którym w niego rzucano niszczyło mu habit, skórki dojrzałych 
owoców kaleczyły mu twarz. On uciekał w milczeniu, zaciskając 
zęby, dręczony bardziej swą niemocą, niż obelgami ze strony ludzi. 
Catarinella Frezza nie żyła, nie mogła go już pocieszać. Zakonnice 
zatrudniały go przy drobnych pracach w ogrodzie, ale również one, 
spotykając go niespodzianie o zmierzchu w korytarzu, przerażały się, 
jak gdyby objawił im się diabeł. Potwierdzała się złowieszcza sława 
jego mrocznej twarzy; nie widziano go nigdy w kościele i spotykano 
we wszystkich miejscach w małym odstępie czasu. Aż pewnego 
wieczoru munaciello zniknął. Mówiono, że diabeł, któremu 

zaprzedał duszę, porwał go za włosy. Ale czuję się w obowiązku 
powiedzieć, ufając doniesieniom kronikarza, że są pewne domysły. 
Otóż podejrzewa się - i może nie bez powodu - że rodzina Frezzów 
udusiła munaciella i wrzuciła go do kloaki, gdzie znaleziono po 
czasie malutkie kości i wielką czaszkę. Odróżnienie prawdy od 
fałszu, ustalenie co jest bajką a co prawdą - to zadanie 
pozostawiam mądremu i roztropnemu czytelnikowi.
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W roku 1455, za jaśnie panującego Alfonsa Aragońskiego, 
dziewczyna o imieniu Caterina Frezza, córka handlarza tkaninami, 
zakochała się w młodym parobku. Nazywal się Stefano Mariconda. 
Młodzieniec odwzajemniał jej wielką miłość i rzadko się widziało 
parę tak zakochaną i sobie wierną. Ale ponieważ ich różne pozycje 
społeczne były przeszkodą do zawarcia małżeństwa, toczyła się 
wielka wojna w domach obojgu zakochanych. Jednakże oni, 
pomimo przykrości i bólu, mieli swe chwile bezcennej radości. Późną 
nocą, gdy ustawał uliczny handel i miasto się wyludniało, Stefano 
Mariconda, okryty brunatnym płaszczem, który jednak nie zawsze 
chroni złodziei i kochanków, pokonywał czarne i wąskie przejścia, 
zabłocone i strome schody, na których nietrudno było złamać kark, 
docierał na dach i potem, przeskakując z tarasu na taras, z 
szybkością i odwagą, którą dawała mu miłość, trafiał na tarasik, na 
którym oczekiwała go, drżąca ze strachu, Catarinella Frezza. 
Czytelniku mój, gdyby przyszło ci kiedykolwiek drżeć z miłości, 
wyobraź sobie te momenty; nie zdawaj się na opis niedoskonałego 
pióra. Ale pewnej nocy, gdy otwierała się dla ich duszy niebiańska 
błogość raju, zdradzieckie ręce schwyciły Stefana z tyłu i - 
uniemożliwiając mu jakąkolwiek obronę - wyrzuciły go przez żelazną 
balustradę w dół, wśród desperackich okrzyków Catarinelli 
próbującej powstrzymać zabójców. Roztrzaskane ciało Stefana 
Maricondy leżało na cuchnącej ulicy przez dzień i noc, aż miłosierni 
krewni dokonali godnego pochówku. Ale była to, prawdę mówiąc, 
śmierć haniebna i brutalna, i dlatego nieznany jest los grzesznej 
duszy wysłanej przed Sąd Ostateczny, bo dżentelmenowi nie 
przystoi gwałtowna śmierć inna niż od szpady.
Oszalała z bólu Catarinella uciekła z domu i schroniła się w 
klasztorze. Pewnego dnia, wcześniej niż można by się spodziewać, 
wydała na świat dziecko - maluteńkie, blade, z wystraszonymi 
oczami. Zakonnice, kierowane najczulszym miłosierdziem, pozwoliły 
jej karmić maleństwo i opiekować się nim, lecz chłopczyk, mimo że 
czas upływał, rósł bardzo wolno. Niepocieszona Catarinella, 
noszącą w pamięci urodę i tężyznę 
Stefana Maricondy, złożyła za poradą zakonnic przysięgę 
Madonnie, prosząc ją o zdrowie dla malca; kazała nawet nosić 
swemu dziecku, niczym małemu mnichowi, czarno-białe ubranko. 
Ale Pan niebios, w swej nieskończonej mądrości, zadecydował o 
nieobdarzeniu Catarinelli łaską.

Jej synek na przestrzeni lat urósł niewiele i był podobny do tych 
wdzięcznych karłów, które przebywają na dworach potężnych 
władców. Ponieważ ona wciąż go ubierała jak małego mnicha, 
ludzie zaczęli go nazywać munaciello. Mniszki go kochały, ale zwykli 
ludzie z ulicy i sklepikarze: Armieri, Lanzieri, Cortellari, Taffettanari, 
Mercanti wytykali go palcem, bo był zbyt mały, dziwnie ubrany, z 
monstrualną głową i ziemistą twarzą, na której oczy wydawały się 
jeszcze większe i bardziej przestraszone. Czasami go obrażano, bo 
wielu, niestety, znajduje przyjemność w dokuczaniu osobom słabym 
i bezradnym. Gdy munaciello przechodził przed sklepikiem Frezzów, 
wujkowie i kuzyni wychodzili na próg i obrzucali go 
najokropniejszymi wyzwiskami. Trudno powiedzieć, ile z tych 
grubiańskich słów malec rozumiał, ale jest pewne, że wszystko 
powtarzał matce, smutny i melancholijny. Czasami błysk 
bezwzględności pojawiał się w jego oczach i wówczas matka 
kazała mu klękać i powtarzać święte słowa modlitwy. W skromnych 
dzielnicach, w których się poruszał, powoli rozniósł się głos, że 
munaciello ma w sobie coś magicznego, nadprzyrodzonego. 
Spotykając go, ludzie robili znak krzyża i wypowiadali błagalne 
słowa. Gdy munaciello nosił czerwony kapturek, który matka 
wykroiła mu w kawałku wełny, był to dobry znak, ale gdy kapturek 
był czarny, nie wróżyło to nic dobrego. Czerwony kapturek 
pojawiał się, niestety, bardzo rzadko, więc obrzucano munaciella 
bluźnierstwami.
On przyciągał w ubogich dzielnicach mefityczne powietrze 
powodujące gorączkę i złe samopoczucie, podnosił w sklepach 
cenę chleba, sugerował królowi, jako zły duch, nowe podatki dla 
poddanych. Gdy zaglądał do studni, woda robiła się nieświeża, 
gdy dotykał psa, czynił go złym. Gdy tylko munaciello, z pochyloną 
głową i nieufnym spojrzeniem, peszył się, uciekając i chowając się 
w tłumie, dobiegał go zawsze chór przekleństw. Błoto uliczne, 
którym w niego rzucano niszczyło mu habit, skórki dojrzałych 
owoców kaleczyły mu twarz. On uciekał w milczeniu, zaciskając 
zęby, dręczony bardziej swą niemocą, niż obelgami ze strony ludzi. 
Catarinella Frezza nie żyła, nie mogła go już pocieszać. Zakonnice 
zatrudniały go przy drobnych pracach w ogrodzie, ale również one, 
spotykając go niespodzianie o zmierzchu w korytarzu, przerażały się, 
jak gdyby objawił im się diabeł. Potwierdzała się złowieszcza sława 
jego mrocznej twarzy; nie widziano go nigdy w kościele i spotykano 
we wszystkich miejscach w małym odstępie czasu. Aż pewnego 
wieczoru munaciello zniknął. Mówiono, że diabeł, któremu 

zaprzedał duszę, porwał go za włosy. Ale czuję się w obowiązku 
powiedzieć, ufając doniesieniom kronikarza, że są pewne domysły. 
Otóż podejrzewa się - i może nie bez powodu - że rodzina Frezzów 
udusiła munaciella i wrzuciła go do kloaki, gdzie znaleziono po 
czasie malutkie kości i wielką czaszkę. Odróżnienie prawdy od 
fałszu, ustalenie co jest bajką a co prawdą - to zadanie 
pozostawiam mądremu i roztropnemu czytelnikowi.
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munaciello ma w sobie coś magicznego, nadprzyrodzonego. 
Spotykając go, ludzie robili znak krzyża i wypowiadali błagalne 
słowa. Gdy munaciello nosił czerwony kapturek, który matka 
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owoców kaleczyły mu twarz. On uciekał w milczeniu, zaciskając 
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jego mrocznej twarzy; nie widziano go nigdy w kościele i spotykano 
we wszystkich miejscach w małym odstępie czasu. Aż pewnego 
wieczoru munaciello zniknął. Mówiono, że diabeł, któremu 

zaprzedał duszę, porwał go za włosy. Ale czuję się w obowiązku 
powiedzieć, ufając doniesieniom kronikarza, że są pewne domysły. 
Otóż podejrzewa się - i może nie bez powodu - że rodzina Frezzów 
udusiła munaciella i wrzuciła go do kloaki, gdzie znaleziono po 
czasie malutkie kości i wielką czaszkę. Odróżnienie prawdy od 
fałszu, ustalenie co jest bajką a co prawdą - to zadanie 
pozostawiam mądremu i roztropnemu czytelnikowi.

Tu się kończy kronika, ale nie opowieść o munaciellu. Prawdę 
mówiąc dopiero się zaczyna. To całe  mieszczaństwo Neapolu 
zamieszkujące przy ulicach ciasnych i ciemnych, melancholijnie 
szerokich bez horyzontów, które ignoruje świt, ignoruje zmierzch, 
ignoruje morze, które nic nie wie o niebie, nic o poezji i nic o sztuce;

to mieszczaństwo, które nie zna samego siebie, jest płaskie, 
ociężałe, wypełnione próżnością i nicością; to mieszczaństwo, które 
nie ma, nie może mieć i nie będzie nigdy miało niebiańskiego daru 
fantazji - to mieszczaństwo ma swojego elfa. Nie jest to gnom, co 
tańczy na miękkiej trawie, nie jest to mały duszek, co  śpiewa nad 
brzegiem rzeki. To jest złośliwy elf starych domów Neapolu; to jest 
munaciello. Nie mieszka on w dzielnicach arystokratycznych, jak 
Chiaia, S. Ferdinando, Chiatamone, Toledo; nie mieszka w 
dzielnicach nowych, jak Mergellina, Rione Amedeo, Corso Salvator 
Rosa, Capodimonte, bo część miasta przewiewna, lśniąca i 
wspaniała do niego nie należy. On piastuje swą niezaprzeczalną 
władzę w zaułkach, które od Toledo prowadzą w dół, na 
mrocznych ulicach Tribunali i  Sapienza, na smutnej ulicy Foria, w 
mrocznych i niskich dzielnicach Vicaria, Mercato, Porto i Pendino.
Tam, gdzie żył, krąży jako duch; tam, gdzie pojawiał się w czarnym 
habicie, szkaplerzu z białej wełny i z czarnym kapturkiem na 
ogromnej głowie, powraca identyczny,  powodując terror wśród 
kobiet, dzieci i mężczyzn; tam,  gdzie zadano cierpienie jego 
niepoznanej duszy - może wielkiej w tym drętwym, słabym i 
chorowitym ciele - pojawia się jako zły duch z pragnieniem długiej 
zemsty. On mści się w sposób heroiczny na tych, którzy go dręczyli. 
Zapytajcie staruszka, dziewczynę, matkę, mężczyznę, dziecko, czy 
naprawdę munaciello istnieje i czy kręci się po domach - spojrzą na 
was brzydko, jak na tych, co obrażają wiarę. Jeśli chcecie usłyszeć 
historie, usłyszycie; jeśli chcecie mieć autentyczne próby, będziecie 
je mieli. Do wszystkiego jest zdolny munaciello...
Gdy gospodyni domowa znajduje drzwi swej spiżarni otwarte na 
oścież, a w niej naruszony smalec, przewrócony olej, szynkę 
nadgryzioną przez kota, to jest to bez wątpienia złośliwość 
munaciella, który otworzył te drzwi i spowodował katastrofę. Gdy 
nieostrożna służąca  potyka się z tacą w ręku i szklanki rozpadają się 
na tysiąc kawałków, to też jest jego sprawka. On uderza w łokieć 
szydełkujące dziewczyny, by ukłuły się w palec; sprawia,  że 
przelewa się rosół z rondla, kawa z dzbanka, i że wino w butelkach 
kwaśnieje On rzuca zły urok na kury, które umierają. Z jego powodu 
majeranek żółknieje i butwieje korzeń bazylii. Gdy sprzedaż w 
sklepiku idzie źle, gdy przełożony w urzędzie karci pracownika, gdy 
stabilne małżeństwo się rozpada, gdy bogaty wujek zapisuje cały 
majątek parafii, a w lotto wypadają numery 34, 62, 87 zamiast 35, 
61, 88, to mamy do czynienia z duszkiem, który przygotował te 
wielkie i małe nieszczęścia. Dziecko krzyczy, płacze, nie chce iść do 
szkoły, skacze po meblach, wybija szyby i zadrapuje kolana?

 -  to jest munaciello, który umieścił w nim diabła; dziewczyna 
blednie i czerwieni się bez powodu, wpada w melancholię, 
uśmiecha się do gwiazd, wzdycha na widok księżyca i płacze w 
spokojne jesienne noce? - to jest munaciello, który niszczy tak życie. 
Młodzieniec kupuje intrygujące krawaty, perfumuje chusteczkę i 
modeluje włosy, wraca do domu późno w nocy z twarzą bladą, 
zmęczoną i ma wygląd marzyciela? - to znowu munaciello, który 
zakłóca  egzystencję. Wierna żona zbyt się wpatruje w orli profil i w 
blond wąsy kolegi swego męża i nie śpi w zimowe chłodne noce, 
patrząc się w pustkę i usiłując daremnie odmówić zbawicielską Ave 
Maria? - to jest oczywiście munaciello, to jest diabeł, który przybrał 
formę munaciella, to jest diablik, który nie omija również jej męża, 
bo wzbudza w nim niejasne pragnienie uszczypnięcia służącej Marii. 
To munaciello robi bałagan w domu, niepokoi serca domowników, 
zakłóca ich umysły, wypełniając je strachem. To on jest duchem 
udręczonym i tym, który udręcza; on nosi tumult w swym czarnym 
habicie i spustoszenie w swym czarnym kapturku.
Ale kronika mówi też, dobry czytelniku, że munaciello z kapturkiem 
czerwonym był dobrą wróżbą. I właśnie przez tę dziwną mieszankę 
złego i dobrego, złości i dobroci, munaciello, choć budzi strach, jest 
respektowany i kochany. Dlatego zadurzone dziewczyny oddają 
mu się w opiekę, gdy mają słodkie sekrety, a stare panny wzywają 
go przez dziewięć dni o północy na balkon, prosząc go o zesłanie 
im męża; dlatego zdesperowany gracz lotto trzy razy go błaga o 
trafne numery, a dzieci zwracają się do niego o słodycze i zabawki. 
Na dom, w którym pojawił się munaciello, patrzy się z nieufnością, 
ale nie bez satysfakcji; osobie, której ukazał się duszek, współczuje 
się, ale i zazdrości. Ale ten, kto go widział - zazwyczaj dziewczęta i 
dzieci - zachowuje dla siebie ten cenny sekret, bo może jest on 
talizmanem szczęścia.
Duszek z legendy jest podobny do munaciella z kroniki neapoli-
tańskiej. Jest to - podkreślmy - dusza niepoznana, duża i cierpiąca w 
ciele dziwacznie małym, w ubranku dziwnie symbolicznym; jest to 
dusza ludzka bolejąca i gniewna; dusza, która płakała i wywołuje 
płacz; która się uśmiechała i wywołuje uśmiech; jest to dziecko, 
które ludzie torturowali i zabili jak dorosłego człowieka; jest to 
duszek, który zadręcza ludzi jak dziecko kapryśne i ich głaszcze, 
pociesza jak dziecko naiwne i niewinne.
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Tu się kończy kronika, ale nie opowieść o munaciellu. Prawdę 
mówiąc dopiero się zaczyna. To całe  mieszczaństwo Neapolu 
zamieszkujące przy ulicach ciasnych i ciemnych, melancholijnie 
szerokich bez horyzontów, które ignoruje świt, ignoruje zmierzch, 
ignoruje morze, które nic nie wie o niebie, nic o poezji i nic o sztuce;

to mieszczaństwo, które nie zna samego siebie, jest płaskie, 
ociężałe, wypełnione próżnością i nicością; to mieszczaństwo, które 
nie ma, nie może mieć i nie będzie nigdy miało niebiańskiego daru 
fantazji - to mieszczaństwo ma swojego elfa. Nie jest to gnom, co 
tańczy na miękkiej trawie, nie jest to mały duszek, co  śpiewa nad 
brzegiem rzeki. To jest złośliwy elf starych domów Neapolu; to jest 
munaciello. Nie mieszka on w dzielnicach arystokratycznych, jak 
Chiaia, S. Ferdinando, Chiatamone, Toledo; nie mieszka w 
dzielnicach nowych, jak Mergellina, Rione Amedeo, Corso Salvator 
Rosa, Capodimonte, bo część miasta przewiewna, lśniąca i 
wspaniała do niego nie należy. On piastuje swą niezaprzeczalną 
władzę w zaułkach, które od Toledo prowadzą w dół, na 
mrocznych ulicach Tribunali i  Sapienza, na smutnej ulicy Foria, w 
mrocznych i niskich dzielnicach Vicaria, Mercato, Porto i Pendino.
Tam, gdzie żył, krąży jako duch; tam, gdzie pojawiał się w czarnym 
habicie, szkaplerzu z białej wełny i z czarnym kapturkiem na 
ogromnej głowie, powraca identyczny,  powodując terror wśród 
kobiet, dzieci i mężczyzn; tam,  gdzie zadano cierpienie jego 
niepoznanej duszy - może wielkiej w tym drętwym, słabym i 
chorowitym ciele - pojawia się jako zły duch z pragnieniem długiej 
zemsty. On mści się w sposób heroiczny na tych, którzy go dręczyli. 
Zapytajcie staruszka, dziewczynę, matkę, mężczyznę, dziecko, czy 
naprawdę munaciello istnieje i czy kręci się po domach - spojrzą na 
was brzydko, jak na tych, co obrażają wiarę. Jeśli chcecie usłyszeć 
historie, usłyszycie; jeśli chcecie mieć autentyczne próby, będziecie 
je mieli. Do wszystkiego jest zdolny munaciello...
Gdy gospodyni domowa znajduje drzwi swej spiżarni otwarte na 
oścież, a w niej naruszony smalec, przewrócony olej, szynkę 
nadgryzioną przez kota, to jest to bez wątpienia złośliwość 
munaciella, który otworzył te drzwi i spowodował katastrofę. Gdy 
nieostrożna służąca  potyka się z tacą w ręku i szklanki rozpadają się 
na tysiąc kawałków, to też jest jego sprawka. On uderza w łokieć 
szydełkujące dziewczyny, by ukłuły się w palec; sprawia,  że 
przelewa się rosół z rondla, kawa z dzbanka, i że wino w butelkach 
kwaśnieje On rzuca zły urok na kury, które umierają. Z jego powodu 
majeranek żółknieje i butwieje korzeń bazylii. Gdy sprzedaż w 
sklepiku idzie źle, gdy przełożony w urzędzie karci pracownika, gdy 
stabilne małżeństwo się rozpada, gdy bogaty wujek zapisuje cały 
majątek parafii, a w lotto wypadają numery 34, 62, 87 zamiast 35, 
61, 88, to mamy do czynienia z duszkiem, który przygotował te 
wielkie i małe nieszczęścia. Dziecko krzyczy, płacze, nie chce iść do 
szkoły, skacze po meblach, wybija szyby i zadrapuje kolana?

 -  to jest munaciello, który umieścił w nim diabła; dziewczyna 
blednie i czerwieni się bez powodu, wpada w melancholię, 
uśmiecha się do gwiazd, wzdycha na widok księżyca i płacze w 
spokojne jesienne noce? - to jest munaciello, który niszczy tak życie. 
Młodzieniec kupuje intrygujące krawaty, perfumuje chusteczkę i 
modeluje włosy, wraca do domu późno w nocy z twarzą bladą, 
zmęczoną i ma wygląd marzyciela? - to znowu munaciello, który 
zakłóca  egzystencję. Wierna żona zbyt się wpatruje w orli profil i w 
blond wąsy kolegi swego męża i nie śpi w zimowe chłodne noce, 
patrząc się w pustkę i usiłując daremnie odmówić zbawicielską Ave 
Maria? - to jest oczywiście munaciello, to jest diabeł, który przybrał 
formę munaciella, to jest diablik, który nie omija również jej męża, 
bo wzbudza w nim niejasne pragnienie uszczypnięcia służącej Marii. 
To munaciello robi bałagan w domu, niepokoi serca domowników, 
zakłóca ich umysły, wypełniając je strachem. To on jest duchem 
udręczonym i tym, który udręcza; on nosi tumult w swym czarnym 
habicie i spustoszenie w swym czarnym kapturku.
Ale kronika mówi też, dobry czytelniku, że munaciello z kapturkiem 
czerwonym był dobrą wróżbą. I właśnie przez tę dziwną mieszankę 
złego i dobrego, złości i dobroci, munaciello, choć budzi strach, jest 
respektowany i kochany. Dlatego zadurzone dziewczyny oddają 
mu się w opiekę, gdy mają słodkie sekrety, a stare panny wzywają 
go przez dziewięć dni o północy na balkon, prosząc go o zesłanie 
im męża; dlatego zdesperowany gracz lotto trzy razy go błaga o 
trafne numery, a dzieci zwracają się do niego o słodycze i zabawki. 
Na dom, w którym pojawił się munaciello, patrzy się z nieufnością, 
ale nie bez satysfakcji; osobie, której ukazał się duszek, współczuje 
się, ale i zazdrości. Ale ten, kto go widział - zazwyczaj dziewczęta i 
dzieci - zachowuje dla siebie ten cenny sekret, bo może jest on 
talizmanem szczęścia.
Duszek z legendy jest podobny do munaciella z kroniki neapoli-
tańskiej. Jest to - podkreślmy - dusza niepoznana, duża i cierpiąca w 
ciele dziwacznie małym, w ubranku dziwnie symbolicznym; jest to 
dusza ludzka bolejąca i gniewna; dusza, która płakała i wywołuje 
płacz; która się uśmiechała i wywołuje uśmiech; jest to dziecko, 
które ludzie torturowali i zabili jak dorosłego człowieka; jest to 
duszek, który zadręcza ludzi jak dziecko kapryśne i ich głaszcze, 
pociesza jak dziecko naiwne i niewinne.
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Tu się kończy kronika, ale nie opowieść o munaciellu. Prawdę 
mówiąc dopiero się zaczyna. To całe  mieszczaństwo Neapolu 
zamieszkujące przy ulicach ciasnych i ciemnych, melancholijnie 
szerokich bez horyzontów, które ignoruje świt, ignoruje zmierzch, 
ignoruje morze, które nic nie wie o niebie, nic o poezji i nic o sztuce;

to mieszczaństwo, które nie zna samego siebie, jest płaskie, 
ociężałe, wypełnione próżnością i nicością; to mieszczaństwo, które 
nie ma, nie może mieć i nie będzie nigdy miało niebiańskiego daru 
fantazji - to mieszczaństwo ma swojego elfa. Nie jest to gnom, co 
tańczy na miękkiej trawie, nie jest to mały duszek, co  śpiewa nad 
brzegiem rzeki. To jest złośliwy elf starych domów Neapolu; to jest 
munaciello. Nie mieszka on w dzielnicach arystokratycznych, jak 
Chiaia, S. Ferdinando, Chiatamone, Toledo; nie mieszka w 
dzielnicach nowych, jak Mergellina, Rione Amedeo, Corso Salvator 
Rosa, Capodimonte, bo część miasta przewiewna, lśniąca i 
wspaniała do niego nie należy. On piastuje swą niezaprzeczalną 
władzę w zaułkach, które od Toledo prowadzą w dół, na 
mrocznych ulicach Tribunali i  Sapienza, na smutnej ulicy Foria, w 
mrocznych i niskich dzielnicach Vicaria, Mercato, Porto i Pendino.
Tam, gdzie żył, krąży jako duch; tam, gdzie pojawiał się w czarnym 
habicie, szkaplerzu z białej wełny i z czarnym kapturkiem na 
ogromnej głowie, powraca identyczny,  powodując terror wśród 
kobiet, dzieci i mężczyzn; tam,  gdzie zadano cierpienie jego 
niepoznanej duszy - może wielkiej w tym drętwym, słabym i 
chorowitym ciele - pojawia się jako zły duch z pragnieniem długiej 
zemsty. On mści się w sposób heroiczny na tych, którzy go dręczyli. 
Zapytajcie staruszka, dziewczynę, matkę, mężczyznę, dziecko, czy 
naprawdę munaciello istnieje i czy kręci się po domach - spojrzą na 
was brzydko, jak na tych, co obrażają wiarę. Jeśli chcecie usłyszeć 
historie, usłyszycie; jeśli chcecie mieć autentyczne próby, będziecie 
je mieli. Do wszystkiego jest zdolny munaciello...
Gdy gospodyni domowa znajduje drzwi swej spiżarni otwarte na 
oścież, a w niej naruszony smalec, przewrócony olej, szynkę 
nadgryzioną przez kota, to jest to bez wątpienia złośliwość 
munaciella, który otworzył te drzwi i spowodował katastrofę. Gdy 
nieostrożna służąca  potyka się z tacą w ręku i szklanki rozpadają się 
na tysiąc kawałków, to też jest jego sprawka. On uderza w łokieć 
szydełkujące dziewczyny, by ukłuły się w palec; sprawia,  że 
przelewa się rosół z rondla, kawa z dzbanka, i że wino w butelkach 
kwaśnieje On rzuca zły urok na kury, które umierają. Z jego powodu 
majeranek żółknieje i butwieje korzeń bazylii. Gdy sprzedaż w 
sklepiku idzie źle, gdy przełożony w urzędzie karci pracownika, gdy 
stabilne małżeństwo się rozpada, gdy bogaty wujek zapisuje cały 
majątek parafii, a w lotto wypadają numery 34, 62, 87 zamiast 35, 
61, 88, to mamy do czynienia z duszkiem, który przygotował te 
wielkie i małe nieszczęścia. Dziecko krzyczy, płacze, nie chce iść do 
szkoły, skacze po meblach, wybija szyby i zadrapuje kolana?

 -  to jest munaciello, który umieścił w nim diabła; dziewczyna 
blednie i czerwieni się bez powodu, wpada w melancholię, 
uśmiecha się do gwiazd, wzdycha na widok księżyca i płacze w 
spokojne jesienne noce? - to jest munaciello, który niszczy tak życie. 
Młodzieniec kupuje intrygujące krawaty, perfumuje chusteczkę i 
modeluje włosy, wraca do domu późno w nocy z twarzą bladą, 
zmęczoną i ma wygląd marzyciela? - to znowu munaciello, który 
zakłóca  egzystencję. Wierna żona zbyt się wpatruje w orli profil i w 
blond wąsy kolegi swego męża i nie śpi w zimowe chłodne noce, 
patrząc się w pustkę i usiłując daremnie odmówić zbawicielską Ave 
Maria? - to jest oczywiście munaciello, to jest diabeł, który przybrał 
formę munaciella, to jest diablik, który nie omija również jej męża, 
bo wzbudza w nim niejasne pragnienie uszczypnięcia służącej Marii. 
To munaciello robi bałagan w domu, niepokoi serca domowników, 
zakłóca ich umysły, wypełniając je strachem. To on jest duchem 
udręczonym i tym, który udręcza; on nosi tumult w swym czarnym 
habicie i spustoszenie w swym czarnym kapturku.
Ale kronika mówi też, dobry czytelniku, że munaciello z kapturkiem 
czerwonym był dobrą wróżbą. I właśnie przez tę dziwną mieszankę 
złego i dobrego, złości i dobroci, munaciello, choć budzi strach, jest 
respektowany i kochany. Dlatego zadurzone dziewczyny oddają 
mu się w opiekę, gdy mają słodkie sekrety, a stare panny wzywają 
go przez dziewięć dni o północy na balkon, prosząc go o zesłanie 
im męża; dlatego zdesperowany gracz lotto trzy razy go błaga o 
trafne numery, a dzieci zwracają się do niego o słodycze i zabawki. 
Na dom, w którym pojawił się munaciello, patrzy się z nieufnością, 
ale nie bez satysfakcji; osobie, której ukazał się duszek, współczuje 
się, ale i zazdrości. Ale ten, kto go widział - zazwyczaj dziewczęta i 
dzieci - zachowuje dla siebie ten cenny sekret, bo może jest on 
talizmanem szczęścia.
Duszek z legendy jest podobny do munaciella z kroniki neapoli-
tańskiej. Jest to - podkreślmy - dusza niepoznana, duża i cierpiąca w 
ciele dziwacznie małym, w ubranku dziwnie symbolicznym; jest to 
dusza ludzka bolejąca i gniewna; dusza, która płakała i wywołuje 
płacz; która się uśmiechała i wywołuje uśmiech; jest to dziecko, 
które ludzie torturowali i zabili jak dorosłego człowieka; jest to 
duszek, który zadręcza ludzi jak dziecko kapryśne i ich głaszcze, 
pociesza jak dziecko naiwne i niewinne.
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M E G A R I D E

Tam, gdzie morze w Chiatamone jest najbardziej burzliwe i pieni się 
na czarnych skałach, nieodłącznych fundamentach Zamku
Jajecznego; tam, gdzie melancholijne spojrzenie myśliciela odkrywa 
smętny pejzaż, który oziębia serce, była w odległych czasach, co 
najmniej sto lat przed narodzinami Chrystusa Zbawiciela, duża i 
kwiecista wyspa. Nazywano ją Megaride lub Megara, co w języku 
greckim znaczy wielka. Ten kawałek ziemi odczepil się od wybrzeża, 
ale zbytnio się nie oddalił. I gdy wiosenny ferment przemieszczał się 
na wyspę poprzez fale morskie, ona rozkwitała na morzu, wydając 
się gigantycznym skupiskiem kwiatów, ołtarzem wzniesionym Florze - 
pachnącej bogini rzymskiej. W czasie letnich nocy dochodziły z 
wyspy lekkie i harmonijne współbrzmienia dźwięków i wydawało się, 
w świetle księżyca, że nimfy morskie, ich lekkie cienie, odprawiają 
sakralny taniec. Przypadkowy wędrowiec, z szacunku dla boskości, 
oddalał się, a zakochane pary przytulające się na plaży poz-
drawiały wyspę, odrywając od niej wzrok, by nie przeszkadzać 
nimfom w ich ekstatycznych pląsach. Z pewnością zamieszkiwały 
wyspę nereidy i driady wśród zielonych krzaków, drzew, łąk i trzcin; 
w przeciwnym razie nie byłaby tak radosna pod słońcem, tak 
niebiańska pod promieniem księżyca, wciąż kolorowa, wciąż 
pogodna, wciąż pachnąca. Była boska, ponieważ boginki ją 
zamieszkiwały.
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Lukullus, wytrawny wojownik, przyjaciel literatów, epikurejczyk 
przyzwyczajony do zaspokajania swych  kaprysów, kochał wille 
otoczone z każdej strony wodą. Był śmiertelnie zmęczony swym 
wspanialym domem w Rzymie, swymi rezydencjami w Tuscolo, w 
Bajach i w Pompejach. On chciał willę na Megaride i ją miał. 
Przywłaszczył sobie siedzibę nimf morskich: wypędził je, zagarnął 
łąki, gaje różane, ląd schodzący lekko w kierunku morza i otoczył 
się pięknymi niewolnicami. Rozniósł się płacz wśród grot 
koralowych, pomiędzy zielonymi algami, i nimfy poskarżyły się 
Posejdonowi, ale on ich nie wysluchał. Wybudowano cudowną 
willę, pojawiły się ogrody godne imperatora, w akwenach pluskały 
się mureny z brzydką głową węża, ale słynące z delikatnego mięsa, 
w ptaszarniach latały najrzadsze ptaki - marzenie delikatnych 
podniebień. Pod arkadami willi grały cytry i lutnie na cześć pięknej 
Serwilii - siostry Katona, żony Lukullusa. Królował wieczny hymn do 
piękna i miłości - tańce wśród magicznych świateł, zabawy, 
bankiety, jakie tylko Lukullus potrafił urządzić, zapachy nardu, 
kryształowe puchary z winem, w którym rozpuszczały się perły, 
purpurowe togi, pepla z bisioru, wspaniałe klejnoty i korony róż. 
Przybywali tam - by ogrzać się w świetle oczu Serwilii -  nieśmiali 
chłopcy niezdolni przemówić słowa, żywiołowi młodzieńcy, których 
zuchwałe słowo przewyższało spojrzenie, dojrzali mężczyźni, którzy 
uśmiechali się jeszcze do miłości i staruszkowie wzdychający do 
młodości. Serwilia śmiała się, młoda i radosna, w tym klimacie 
miłości; śmiała się bez ustanku, uwodzicielska i nieubłagana jak 
syrena. A Lukullus, dobrotliwy filozof i jeszcze dobrotliwszy małżonek, 
cieszył się triumfami Serwilii. On kochał wystawne przyjęcia, które 
trwały od wieczora do świtu oraz długie obiady, w czasie których 
wnosiło się nektary jeden po drugim; uwielbiał, gdy fantazja 
kucharza przewyższa fantazję poety. On ubóstwiał rozmowy z 
literatami, których obdarzał złotymi naczyniami, cennymi 
zwierzętami, domami i ogrodami, by unaocznić swą  hojność. 
Serwilia wspinała się po wzgórku beztroskiej młodości, a on schodził, 
spokojny, w kierunku starości. W wolnym czasie kazał kopać kanał z 
żywą wodą i podnosić budynek; przeganiał daleko morze, by 
poszerzyć granice wysepki Megaride. Serwilia z przyjemnością 
dawała się czesać i perfumować swym niewolnicom - ornatrices, 
zażywała kąpieli w oślim mleku, nosiła w uszach dwie ciężkie perły, 
które jej nadrywały delikatną małżowinę.Tuniki Serwilii wydawały się 
utkane z powietrza, jej sandały miały ceny zawrotne. Ona, siedząc 
przed sferą ze stali, kontemplowała się.  

Triumfowały w niej młodość i uroda. Żarliwe spojrzenia tych, co ją 
kochali tworzyły wokół niej krąg ognia, po którym ona - wdzięczna 
salamandra - stąpała bez poparzeń; westchnienia tych, co ją 
kochali tworzyły wokół niej chmurę, w której lubiła oddychać. 
Morze uderzało cicho o brzeg wyspy Megaride i nie miało odwagi 
jej przeszkadzać; słońce głaskało wyspę bez natarczywości, a 
lekkie podmuchy wiatru kołysały jej kwiatami. W łagodnym świetle 
księżyca wyspa wydawała się cała biała, miękka i śnieżna, 
otoczona nieskończoną łagodnością powietrza. 
Serwilia, rozłożona na sofie i ubrana w tkaninę utkaną 
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Lukullus, wytrawny wojownik, przyjaciel literatów, epikurejczyk 
przyzwyczajony do zaspokajania swych  kaprysów, kochał wille 
otoczone z każdej strony wodą. Był śmiertelnie zmęczony swym 
wspanialym domem w Rzymie, swymi rezydencjami w Tuscolo, w 
Bajach i w Pompejach. On chciał willę na Megaride i ją miał. 
Przywłaszczył sobie siedzibę nimf morskich: wypędził je, zagarnął 
łąki, gaje różane, ląd schodzący lekko w kierunku morza i otoczył 
się pięknymi niewolnicami. Rozniósł się płacz wśród grot 
koralowych, pomiędzy zielonymi algami, i nimfy poskarżyły się 
Posejdonowi, ale on ich nie wysluchał. Wybudowano cudowną 
willę, pojawiły się ogrody godne imperatora, w akwenach pluskały 
się mureny z brzydką głową węża, ale słynące z delikatnego mięsa, 
w ptaszarniach latały najrzadsze ptaki - marzenie delikatnych 
podniebień. Pod arkadami willi grały cytry i lutnie na cześć pięknej 
Serwilii - siostry Katona, żony Lukullusa. Królował wieczny hymn do 
piękna i miłości - tańce wśród magicznych świateł, zabawy, 
bankiety, jakie tylko Lukullus potrafił urządzić, zapachy nardu, 
kryształowe puchary z winem, w którym rozpuszczały się perły, 
purpurowe togi, pepla z bisioru, wspaniałe klejnoty i korony róż. 
Przybywali tam - by ogrzać się w świetle oczu Serwilii -  nieśmiali 
chłopcy niezdolni przemówić słowa, żywiołowi młodzieńcy, których 
zuchwałe słowo przewyższało spojrzenie, dojrzali mężczyźni, którzy 
uśmiechali się jeszcze do miłości i staruszkowie wzdychający do 
młodości. Serwilia śmiała się, młoda i radosna, w tym klimacie 
miłości; śmiała się bez ustanku, uwodzicielska i nieubłagana jak 
syrena. A Lukullus, dobrotliwy filozof i jeszcze dobrotliwszy małżonek, 
cieszył się triumfami Serwilii. On kochał wystawne przyjęcia, które 
trwały od wieczora do świtu oraz długie obiady, w czasie których 
wnosiło się nektary jeden po drugim; uwielbiał, gdy fantazja 
kucharza przewyższa fantazję poety. On ubóstwiał rozmowy z 
literatami, których obdarzał złotymi naczyniami, cennymi 
zwierzętami, domami i ogrodami, by unaocznić swą  hojność. 
Serwilia wspinała się po wzgórku beztroskiej młodości, a on schodził, 
spokojny, w kierunku starości. W wolnym czasie kazał kopać kanał z 
żywą wodą i podnosić budynek; przeganiał daleko morze, by 
poszerzyć granice wysepki Megaride. Serwilia z przyjemnością 
dawała się czesać i perfumować swym niewolnicom - ornatrices, 
zażywała kąpieli w oślim mleku, nosiła w uszach dwie ciężkie perły, 
które jej nadrywały delikatną małżowinę.Tuniki Serwilii wydawały się 
utkane z powietrza, jej sandały miały ceny zawrotne. Ona, siedząc 
przed sferą ze stali, kontemplowała się.  

Triumfowały w niej młodość i uroda. Żarliwe spojrzenia tych, co ją 
kochali tworzyły wokół niej krąg ognia, po którym ona - wdzięczna 
salamandra - stąpała bez poparzeń; westchnienia tych, co ją 
kochali tworzyły wokół niej chmurę, w której lubiła oddychać. 
Morze uderzało cicho o brzeg wyspy Megaride i nie miało odwagi 
jej przeszkadzać; słońce głaskało wyspę bez natarczywości, a 
lekkie podmuchy wiatru kołysały jej kwiatami. W łagodnym świetle 
księżyca wyspa wydawała się cała biała, miękka i śnieżna, 
otoczona nieskończoną łagodnością powietrza. 
Serwilia, rozłożona na sofie i ubrana w tkaninę utkaną 
ze złota, wachlowana 
przez niewolnice, 
pieszczona przez brezę 
morską, ogląda w 
roztargnieniu pląsające 
tancerki, mówiąc do 
siebie: jestem ja, jestem ja 
syreną! I wietrzyste 
powietrze, po zabawie z 
jej pachnącymi włosami, 
szepcze również: to ona, 
to ona jest syreną. Servilia, 
gdy podnosi 
koszyczek kwiatów, jest 
piękna jak Flora; Serwilia, 
gdy wybiera do koszyka 
dojrzałe brzoskwinie, jest 
piękna jak Pomona; 
Serwilia, gdy nosi we 
włosach spinkę w 
kształcie półksiężyca, a u 
boku kołczan, jest piękna 
jak Diana. 
Gdy wychodzi z kąpieli z rozpuszczonymi włosami, cała pachnąca, i 
daje się osuszać swym niewolnicom, a potem owija się w białą 
tunikę, jest... 
- ... piękna jak Wenus - szepcze niewolnik zakochany.
- Piękniejsza od Wenus - mówi dumnie, jak bogini z Olimpu, Serwilia.
Słyszą to uważne nimfy i Wenus wie, że Serwilia ją obraziła. Posejdon 
tym razem wysłuchuje prośby swej pięknej kochanki.
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Kąsaj, kąsaj, miękka ośmiornico, podobna do gałgana! Twardnij, 
twardnij, ostrygo, by minować podłoże! Manewrujcie, manewrujcie, 
małe koralowce! Drąż skałę, falo morska, zrób dziurę zdradliwą - 
czarną i głęboką, pokrytą piaskiem i roślinami! Niszczcie, niszczcie, 
małe i cierpliwe siły morskie! Płakały nereidy, płakały syreny, Wenus 
była obrażona i Posejdon był zły.

Serwilia śmieje się i śpiewa wibrującym głosem. Lukullus jest w swojej 
willi w Tuscolo. Serwilia oszałamia swym pięknem. Być młodą, być 
zdrową, bogatą, szczęśliwą, uwielbianą, czczoną, kochaną, ado-
rowaną; żyć w miłości, w bogactwie, luksusie, w przyjemnościach i 
kosztownych szaleństwach... Życie dochodzi do ostatnich wibracji... 
Oto morze huczy głucho, ziemia się trzęsie, słychać okropne 
skrzypienie; dziki krzyk podnosi się do nieba i wyspa Megaride znika 
w wirze wody - pochłonięta razem z willą, ogrodami, uprawami, z 
urodą, pychą i miłością Serwilii...

- Wylejmy parę kropel napoju na ofiarę bogom piekielnym - 
zaproponował spokojnie Lukullus w swej willi w Tuscolo, w 
odpowiedzi na fatalną wiadomość, i rozlał na ziemię  kilka kropel 
upojnego likieru.

Chcesz poznać głębokość morza, śmiały nurku? Jesteś zmęczony 
syrenami ziemskimi? Udaj się na plażę Chiatamone, wstrzymaj 
oddech i rzuć się do wody. Gdy dotrzesz do dna, zobaczysz arkady 
willi, ogrody Lukullusa i jego piękną żonę, która stała się syreną 
morską. Ale nie daj się uwieść widokowi i wróć na powierzchnię, 
nurku odważny. Na ziemi znajdziesz syreny takie jak Serwilia, które 
nie mogą cię kochać i każą ci umierać z bólu.
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