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DO CZYTELNIKA
Bogactwa lasu nie wolno oceniać kierując się wyłącznie niezwykłą wybujałością jego
drzew najpiękniejszych, których liczba jest prawie zawsze niewielka. Stokroć słuszniejszym
kryterium jest w takim wypadku ilość drzew mniej wybujałych, a jednak zdrowych i dorodnych.
To samo wskazanie jest równie słuszne w odniesieniu do każdej literatury narodowej, chociaż w praktyce najczęściej się o nim zapomina, operując prawie wyłącznie nazwiskami i
utworami pisarzy najwybitniejszych, a jednocześnie coraz bardziej lekceważąc dobrych autorów niższej rangi, w których dorobku znajdują się niejednokrotnie prawdziwe klejnoty literackie, ze wszech miar godne poznania i upowszechnienia.
Słuszność tego twierdzenia sprawdzono niedawno w stosunku do naszej ,,drugorzędnej”
poezji dziewiętnastowiecznej, która zabłysła tysiącami niespodziewanych blasków na kartach
znanej antologii Tuwima, a takimiż blaskami może również zaświecić i dziewiętnastowieczna
nowelistyka polska, która nie kończy się – wbrew utartym mniemaniom – na Orzeszkowej i
Konopnickiej, Dygasińskim, Prusie i Sienkiewiczu, Żeromskim i Reymoncie.
Trzeba zresztą przyznać, że w latach powojennych zrobiono bardzo dużo, aby takie utarte
mniemania zrewidować i skorygować.
Sięgnięto przede wszystkim do nieoszacowanego Kraszewskiego i opublikowano spory
wybór jego najpiękniejszych i najbardziej interesujących opowiadań. Wydobyto spod zwałów
kurzu, a potem starannie otrzepano i udostępniono czytelnikom garść zupełnie zapomnianych
nowel i obrazków Józefa Korzeniowskiego, Augusta Wilkońskiego, Lucjana Siemieńskiego,
Edmunda Wasilewskiego, Ryszarda Berwińskiego, Romana Zmorskiego i Włodzimierza
Wolskiego. Nader pieczołowicie zajęto się bogatym dorobkiem nowelistyki galicyjskiej, ogłaszając obszerne serie opowiadań Włodzimierza Zagórskiego, Michała Bałuckiego, Walerego i
Władysława Łozińskich, Jana Lama, Ignacego Maciejowskiego (Sewera) i Zygmunta Niedźwieckiego. Przypomniano wreszcie najlepsze nowele Aleksandra Świętochowskiego, Wacława Sieroszewskiego i Gabrieli Zapolskiej a nawet mocno spłowiałe obrazki Wincentego Kosiakiewicza. Na osobnym miejscu trzeba jeszcze raz wymienić Juliana Tuwima, który obdarował nas dwutomową antologią dziewiętnastowiecznej noweli fantastycznej, powiększając
rejestr przypomnianych już nowelistów o nazwiska J. M. Ossolińskiego, Henryka Rzewuskiego, Jana Barszczewskiego, Józefa Dzierzkowskiego, Karola Libelta, J. B. Dziekońskiego.
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Przypomniano, jak widać, bardzo dużo, ale nie przypomniano oczywiście wszystkiego, co
na to zasługiwało, a co gorsza przypomniano nieraz rzeczy słabe i blade, zostawiając w niezasłużonym cieniu utwory stokroć cenniejsze i oryginalniejsze.
Nierówności takie trzeba koniecznie wygładzić, luki zaś starannie wypełnić, a to znaczy,
że trzeba dokonać co najmniej kilku wypraw po dziewiętnastowiecznej nowelistyce polskiej –
odszukując utwory zapomniane (chociaż ongiś bardzo cenione) i wydobywając na powierzchnię takie opowiadania, które zasługują na nową prezentację, a których tytuły są już
dzisiaj zagadką dla najlepszego nawet znawcy naszej literatury narodowej.
Trzeba, jednym słowem, na nowo rozdmuchać żarzące się od spodu p o p i o ł y literackie i
wydobyć z nich snop świeżych i s k i e r .
Przekonamy się wówczas, jaki to piękny płomień może jeszcze buchnąć z takiego wygasłego na pozór paleniska.

*
Antologia niniejsza przynosi właśnie zdobycze takiej pierwszej wyprawy po zapomnianej
nowelistyce dziewiętnastowiecznej. W trakcie owej wyprawy przejrzano kilkaset gawęd,
dykteryjek, obrazków, ramotek, nowel i opowiadań, a więc mówiąc najogólniej: takich miniatur powieściowych, które można przeczytać za jednym posiedzeniem, i wybrano z nich do
przedruku dwadzieścia pięć najbardziej interesujących, kierując się przy tej selekcji stałą proporcją: jeden autor – jedno opowiadanie.
Przy dokonywaniu wyboru zastosowano oprócz tego trzy następujące kryteria formalne:
1) chronologia powstania utworu: nie później niż w r. 1900 (przedrukowane opowiadania
pochodzą konkretnie z lat 1828 – 1896);
2) chronologia fabuły utworu: okres współczesny autorowi albo taki, o którego obyczajach
mógł się on dowiedzieć od bezpośrednich żyjących jeszcze świadków;
3) chronologia ostatniej publikacji utworu: przed r. 1939 (jedynym bodaj wyjątkiem od tej
reguły jest opowiadanie Kraszewskiego, które opublikowano przed kilku laty w osobnej broszurce, ale którego nie włączono do powojennego książkowego wydania jego nowel).
Drugie spośród tych trzech kryteriów pozwoliło umieścić w antologii tak charakterystyczne dla początków naszej nowelistyki obyczajowe gawędy dworskie i szlacheckie Klementyny
Tańskiej, K. Wł. Wójcickiego i J. I. Kraszewskiego, a przede wszystkim dykteryjkę „radziwiłłowską” Henryka Rzewuskiego wyjętą ze słynnych Pamiątek JPana Seweryna Soplicy,
cześnika parnawskiego (1839), a więc pochodzącą z tego samego kręgu obyczajowego, w
którym narodził się Pan Tadeusz.
Jeśli chodzi z kolei o współczesność dziewiętnastowieczną, to zgromadzone tutaj nowele
przynoszą charakterystyczne obrazy kilku zupełnie odmiennych środowisk: drobnoszlacheckiego bez pretensji (Wesele kapitana z chorążanką) i z pretensjami (Łaskawy opiekun), inteligenckiego (Strzępy dawnej okazałości) i urzędniczego (Wtorek i piątek), żołnierskiego (w
dwóch przekrojach: Mundur i Przejezdny) i uczniowskiego (Wspomnienie szkolne, Kapitanprofesor, Nasza trójka), a także środowiska dorobkiewiczów (Samowar), biedoty rzemieślniczej (Łaciarz, po części Filantrop), chłopów (Kifor obłąkany), a nawet kolonistów niemieckich (Niebieska sukmana). Ta sama rozmaitość dotyczy również konkretnego tła poszczególnych opowiadań: akcja jednego z nich toczy się w bibliotece (Biblioman), drugiego na plebanii (Ksiądz Piotr), trzeciego w wędrownym zwierzyńcu (Strzępy dawnej okazałości), innego
na bryce żydowskiej (Chałat), innego jeszcze na dalekim wygnaniu syberyjskim (Srul z Lubartowa). Najczęstszym tłem opowiadań jest jednak s z k o ł a , co wynikło zresztą z pewnych
świadomych założeń selekcyjnych wybierającego, który pragnął ukazać czytelnikom, jak
kształtował się proces wychowawczy i jakie formy przybierało nauczanie w dawnych szkołach polskich z XIX w.

5

Takie założenia selekcyjne spowodowały również całkowite pominięcie pewnych kompleksów tematycznych, a także niewłączenie do antologii kilku znakomitych i oryginalnych
opowiadań – m. in. Ludwika Sztyrmera, Dominika Magnuszewskiego, J. B. Dziekońskiego i
Marii Sadowskiej – które wymagałyby jednak obszernego komentarza literackiego. Wszystkie takie opowiadania powinny oczywiście ukazać się na nowo drukiem, ale ukazać w innym
kontekście nowelistycznym i w innej oprawie edytorskiej.
To samo było również powodem, że spośród nowel Cypriana Norwida nie wybrano takich
arcydziełek, jak Ad leones albo Stygmat, poprzestając na dużo słabszym, ale za to lepiej harmonizującym z kontekstem Łaskawym opiekunie.
I ów Łaskawy opiekun nie jest wszakże jakąś drugorzędną pozycją literacką, a wypełniająca go zgryźliwa ironia stanowi dobrą i pożądaną odtrutkę na idylliczne nastroje panujące na
przykład w opowiadaniu Konstantego Gaszyńskiego.
Zasygnalizowane tu braki nie wpłynęły zresztą na obniżenie poziomu antologii, w której
znajduje się kilka autentycznych klejnocików nowelistycznych, zasługujących na uwagę każdego chyba konesera literackiego.
Niektóre spośród tych klejnocików są o tyle jeszcze ciekawsze, że – przedrukowane bezpośrednio z rzadkich almanachów (Osobliwsze przygody), książek zbiorowych (Kifor obłąkany) albo kalendarzy (Ze wspomnień dziecinnych) – po raz pierwszy dopiero trafiają do
osobnego, książkowego zbioru nowelistycznego.
Każdy utwór przedrukowany w tym zbiorniku został poprzedzony krótką notą informującą
o jego autorze. W związku z tymi notami wypada się zastrzec, że nie są one – jak to często
bywa w tego typu wydawnictwach – schematycznie opracowanymi wyciągami biobibliograficznymi (chociaż zawierają oczywiście informacje o życiu i twórczości danego pisarza), ale
po prostu bezpretensjonalnie nakreślonymi miniaturami portretowymi, mającymi przybliżyć
czytelnikowi osobowość autora oraz zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy jego twórczości. Temu właśnie założeniu należy przypisać brak wielu dat i wielu tytułów, a także częste pojawianie się anegdoty biograficznej, która pełni w nich rolę tak potrzebnej zawsze
p r z y p r a w y literackiej.
Tu trzeba jeszcze dodać, że wszystkie opowiadania zamieszczone w antologii były zawsze
dobierane w taki sposób, aby mogły spełnić co najmniej jeden z postawionych przed nią celów: przynieść możliwie wierny obraz obyczajów odpowiedniej epoki albo też zadźwięczeć
jakimś tonem bardzo ludzkim i bardzo szlachetnym – tonem, który mógłby znaleźć możliwie
wyraźne i głębokie echo w sercu i wyobraźni każdego jej czytelnika.

J. W. GOMULICKI
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HENRYK RZEWUSKI
1791 – 1866
„Jestem wzrostu miernego – pisał o Sobie Rzewuski – tuszy miernej, twarzy mizernej, rysów regularnych, jednak nigdy pięknym nie byłem; włosy, kiedyś czarne, dziś znacznie przyprószone śniegiem. Często jestem wesoły w towarzystwie, ale nadzwyczaj lubiący samotność
i życie z rodziną i sobą samym. Często podpadam wielkim smutkom i zadumaniom. Rozmowa nie jest bez powabów, bom wiele widział i wielu ludzi ciekawych i historycznych z bliska
znałem. Zresztą chimeryk jestem w najgorszym stopniu. Dlatego wielu mnie nienawidzi, ale
kto mnie kocha, miernie mnie kochać nie może, chociaż jego cierpliwości doświadczam”.
Ciekawa to autocharakterystyka, ale niestety niepełna. Nie z powodu jego chimeryczności
nienawidzono bowiem Rzewuskiego, ale z powodu jego wyraźnie wstecznej postawy ideowej, która kazała mu idealizować wszystko, co w przeszłości Polski było chorego, kalekiego
i rozkładowego: religianctwo czasów saskich, serwilizm szlachty wobec magnatów, fantazje i
awantury wielkopańskie, egoizm stanowy – słowem: ducha konfederacji barskiej ożenionego
z duchem Targowicy – a jednocześnie potępiać wszystko, co w dawnej i współczesnej Polsce
nosiło zarody postępu: próby reform społecznych i politycznych, dążenia demokratyczne,
humanizm i racjonalizm Oświecenia, aspiracje niepodległościowe.
Sceptyk i szyderca – jak go trafnie określił Kraszewski – był Rzewuski człowiekiem bardzo zdolnym, ale chorobliwie ambitnym, i ta właśnie ambicja kazała mu zamykać oczy nie
tylko na wielką szkodliwość głoszonych przez niego poglądów, ale nawet na ich wyraźną
niekonsekwencję: jakże bowiem można było pogodzić uwielbienie przeszłości narodowej i
dumę patriotyczną z aprobatą dla aktów rozbiorowych? Jak wytłumaczyć jednoczesne apele o
zachowanie narodowości i anatemy rzucone na „pokątne stowarzyszenia” patriotyczne, które
najdzielniej walczyły wtedy o realizację owej idei?
Działalność Rzewuskiego była tym niebezpieczniejsza, że ów prawnuk hetmana i syn
kasztelana – który, jakby na urągowisko, urodził się w sam dzień uchwalenia Konstytucji 3
Maja – łączył w sobie doskonałą znajomość narodowej tradycji obyczajowej z dużym talentem literackim, ułatwiającym mu plastyczne odtwarzanie minionej przeszłości historycznej.
W ten właśnie sposób powstawała osnowa jego najpopularniejszych gawęd i powieści (np.
Listopada), które służyły mu później do wygodnego przemycania znanych już nam poglądów
społecznych, tak przemyślnie ukrytych wśród bogatego haftu obyczajowego, że owe utwory –
będące w rzeczywistości apoteozą reakcyjnego sarmatyzmu – uchodziły wśród naiwnej publiczności literackiej za szlachetną obronę najżywotniejszych tradycyj narodowych.
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Ta literacka twórczość Rzewuskiego zaczęła się stosunkowo późno, bo dopiero w r. 1830
w Rzymie, gdzie bawił razem z Mickiewiczem, Garczyńskim i księdzem Stanisławom Chołoniewskim i gdzie powstała większość jego opowiadań, które złożyły się na cykl Pamiątek
JPana Seweryna Soplicy, czesnika parnawskiego. Opowiadaniami tymi – przekazywanymi
początkowo współtowarzyszom żywym słowem autora – zachwycił się wówczas Mickiewicz,
który miał się nawet odezwać do Rzewuskiego, z wyraźną zachętą do dalszej twórczości literackiej: „Pisz, jak mówisz, a będziesz pierwszym autorem Polski”. Ba! – w swoistym klimacie owych opowiadań zaczęły nawet kiełkować w umyśle Mickiewicza pierwsze pomysły
Pana Tadeusza...
Dzisiaj, potępiając ideologię i działalność Rzewuskiego oraz skazując na zapomnienie
większą część jego twórczości, nie wolno jednak zamykać oczu na literackie i historycznoobyczajowe walory jego niektórych utworów. I Pamiątki warto więc czytać, jeżeli tylko będzie się je czytać krytycznie i sumiennie.
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PAN BOROWSKI

Pisałem o bandzie albeńskiej, a przyszło mnie na myśl, że może już nikt dziś nie wie, co
znaczyła ta banda, do której tak się starano należeć, i co miano sobie za bardzo wielki zaszczyt być jej członkiem, Książe Karol Radziwiłł, będąc miecznikiem litewskim, ją utworzył
w Albie, ogrodzie i domie wiejskim pod Nieświeżem, a jej przepisy, trafiając w myśl księcia,
ułożył pan Piszczało, jego niegdyś nauczyciel. Patenta podpisywał książę, jako naczelnik towarzystwa, którego kanclerzem był pan Ignacy Wołodkowicz do śmierci, a sekretarzem pan
Michał Rejten. Każdy członek w listach podpisywał się: „radziwiłłowski przyjaciel”, a książę
go nazywał „panie kochanku”; a że z nimi zawsze obcował, to nazywanie „panie kochanku”
zamieniło się u niego w przysłowie, że je co momentu powtarzał. Mundur [albeńczyków] był
barwy radziwiłłowskiej: kontusz słomianego koloru, żupan błękitny, pas, umyślnie na to w
Słucku robiony, srebrny, w orły czarne z trąbkami, szpinka z emalii błękitnej, na której z
brylancików była cyfra z trzech liter: K.X.R. I w tym mundurze trzeba było chodzić zawsze w
Nieświeżu; a gdyby kto, nie mając na to patentu, ważył się ten mundur gdziekolwiek wdziać
na siebie, był pewny, że zostanie przymuszony go zrzucić. I tak pan Skirmunt, co był u księcia ekonomem generalnym w Birżach, nie będąc do tego upoważnionym, ale zaufany w to, iż
służył w skarbie książęcym, pokazał się raz w tym mundurze u pana Burby, cześnika rosieńskiego, a rządcy ekonomii królewskiej w Szawlach, na balu. Ale na swoje nieszczęście znalazł tam dwóch prawdziwych albeńczyków: pana Bonifacego Sołohuba, koniuszego nowo9

grodzkiego, i pana Jana Wierzejskiego, regenta sądów zadwornych. Ci na niego napadli,
mundur z niego zdarli i jeszcze wyszturchali, chociaż to było w uczciwym domu. Pan Skirmunt o to się żalił księciu, ale książę, nie tylko że przyznał słuszność panu Sołohubowi i Wierzejskiemu, ale nawet oddalił pana Skirmunta, bo sam ściśle przestrzegał ustaw zgromadzenia, którego był stwórcą.
Żeby być przypuszczonym do tego grona, trzeba było być: szlachcicem karmazynowym,
osiadłego obywatela synem, w kordy, w dosiadywaniu koni najdzikszych, w sztuce łowieckiej
doświadczonym i niepospolitej odwagi. A książę nie mógł nikogo patentować, tylko za wstawieniem się dwóch części całego towarzystwa. Ich obowiązki były: na każde wezwanie księcia stawić się konno w całym rynsztunku i iść z nim, gdzie mu się podoba, a nie zważając na
nijakie niebezpieczeństwo, w każdym wypadku łba nadstawiać za honor Najświętszej Panny,
księcia wojewody, swój własny i każdego z członków towarzystwa. Były rozmaite przepisy
dla tej prawdziwie szkoły bohaterskiej, a między innymi, że dwóch albeńczyków, mając z
sobą zajście, nie powinni byli się ciągnąć po jurysdykcjach krajowych, ale rzecz skończyć
między sobą szablą albo zdać się na jakiego kolegi, co by ich rozsądził. Z tego powodu zabawna scena nastąpiła w Nieświeżu.
Razu jednego w Samuelowie, u JW. Mikołaja Morawskiego, generała, zjechało się kilku
radziwiłłowskich przyjaciół, między nimi pan Leon Borowski i pan Bonifacy Sołohub. Pan
Bonifacy nicpotem strzelał, bo miał krótki wzrok, ale z oszczepem na niedźwiedzia tęgo chodził, bo był silny i nieustraszony. A miał strzelbę dwururną, angielską, jakiej u samego księcia
lepszej nie było. Pan Leon, co nadzwyczajne miał oko, chciał jej koniecznie dostać i różne
proponował facjendy, by ją nabyć. Ofiarował swoje cztery konie siwo-srokate, którymi przyjechał do Samuelowa, a do których pan Bonifacy dość się palił; ale ten był twardy i zawsze
mówił:
– Prędzej z skórą moją się rozstanę niż z moją dubeltówką.
– Na co ci się ona zda, kiedy strzelać nie umiesz?
– Czy umiem, czy nie umiem, to nie twój interes, a fuzji ci nie dam.
– Słuchaj! Tu dobra knieja i niewielka, pod Samuelowem. Obrzućmy ją siecią. Jeżeli ubijesz, zwierza, ja ci oddam moje cztery konie, a jeżeli nie, to mnie oddasz strzelbę.
– Zgoda! – odpowiedział pan Bonifacy. – Ale zróbmy opis na. piśmie i wręczmy go panu
generałowi. Bo jak ubiję zwierza, to ty żarcikami gotów mnie zbyć; my się nie od wczorajszego dnia znamy.
– Pisz, jak ci się podoba, ja podpiszę, bo wiem, że chyba zwierz na nosie ci siędzie, to go
ubijesz.
Wziął tedy papier i pióro pan Bonifacy i napisał: „Między W. Leonem Borowskim, komornikiem słonimskim, a W. Bonifacym Sołohubem, koniuszym nowogrodzkim, zawiera się
następna umowa: Dnia N. N. do kniei samuelowskiej, sieciami obrzuconej, o piątej godzinie
przed południem, z trzema sforami gończych psów, z których jedna jest W. Leona Borowskiego, a dwie drugich JW. Mikołaja Morawskiego, generała majora W. Ks. Litewskiego,
gospodarza domu, i z jednym dojeżdżaczem na koniu, pójdą W. Bonifacy Sołohub, W. Leon
Borowski i sam JW. gospodarz, i inni wymienieni goście, którzy pójdą do kniei, aby w czasie
mogli dać świadectwo. Nikt strzelby z sobą mieć nie będzie, oprócz W. Sołohuba, a ten w
przeciągu najdalej godzin trzech winien będzie przynajmniej jednego zwierza ubitego okazać.
Jeżeli go okaże, cztery konie siwo-srokate wraz z uprzężą, którymi przyjechał do Samuelowa
W. Borowski, będą temuż wyż wzmiankowanemu W. Sołohubowi wydane – i do nich żadnej
pretensji ani prawa własności rościć nie będzie W. Borowski; jeżeli zaś po upłynieniu trzech
godzin, to jest o samej ósmej z rana, żadnego zwierza ubitego W. Sołohub nie okaże, na ten
czas strzelba angielska dwururna z napisem: Segalas London, a która jest złożoną u JW. generała Morawskiego, zostanie wydaną W. Borowskiemu. W. Sołohub, że do niej równie żadnego prawa sobie rościć nie będzie, zapewnia. A za zezwoleniem stron niżej podpisanych, JW.
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Mikołaj Morawski, generał major W. Ks. Litewskiego, bierze na siebie obowiązek przyprowadzić ten dobrowolny opis do egzekucji”.
Podpisali się strony i świadkowie. A pan generał natychmiast wszelkie przygotowania rozporządził do jutrzejszego polowania.
Cały dzień napastował pan Leon pana Bonifacego różnymi żarcikami, a pan Bonifacy
fantazji nie tracił, mówiąc tylko: „Obaczymy, kto wygra zakład!”
Nazajutrz przed piątą jeszcze już wszyscy byli w kniei. Usłyszano strzał po niejakim czasie, wprzód, nim się psy słyszeć dały. Wszystkich to zadziwiło, aż tu pan Bonifacy pokazuje
się, ciągnąc za ogon ubitego psa pana Borowskiego, mówiąc:
– Proszę o konie, ubiłem zwierza!
– Jak to! – powiedział pan Borowski – ty za psa mnie zapłacisz, a pokaż mi zająca, jeżeli
chcesz, aby moje konie i twoja strzelba były przy tobie.
– Przeczytaj opis, tam o zającu się nie pisze, tylko o zwierzu; a spodziewam się, że pies
zwierzem.
– Do kogo innego waćpan idź z takimi konceptami, a ja pana generała proszę o strzelbę.
Pan generał na to:
– Odczytamy w domu opis; a ponieważ do mnie przywiązano przez strony dopełnienie
onego, ja do tego opisu stosować się będę.
Poszli tedy wszyscy do domu; pan Leon nie posiadający się z gniewu, a pan Bonifacy za
boki trzymający się od śmiechu. Przybywszy do domu, pan generał wziąwszy okulary zaczął
czytać transakcją, a potem odezwał się:
– Nie ma napisanego rodzaju zwierza, który ma być ubity; zatem wedle opisu w istocie pan
Bonifacy Sołohub wygrał zakład.
– Ja na to nigdy nie pozwolę – powiedział pan Leon. – Odwołuję się do sumienia wszystkich myśliwych, czy pies może uchodzić za zwierza.
A na to pan Bonifacy:
– A jużci nie ptak. Pożegnaj się z końmi, panie Leonie, i nadal w opisach twoich lepiej się
pilnuj.
– Ty moich koni nie dostaniesz, a strzelba moją będzie, chyba Pana Boga nie ma na świecie. Jeżeli pan generał od mojej własności mnie wyzuje, mamy jurysdykcje, co mnie sprawiedliwości nie odmówią. Wolę cały majątek stracić niż pozwolić, aby mię gubić błazeństwem.
– Nie strasz jurysdykcjami, bo my obydwaj z albeńczyków grona, a tobie wiadome nasze
prawa, że musimy między sobą wszelkie zatargi skończyć. Ja na twoje pozwy nie stanę, bo
błaźnić się nie chcę. Niech nas kto chce z naszych sądzi, ja na każdego sąd przystaję; najwłaściwiej, niech gospodarz decyduje.
– Z przeproszeniem JW. generała, żebym się na niego zapisał, tobym zasłużył, aby mnie
szarą gęś przypięto. Pan generał przed wprowadzeniem sprawy już tobie moje konie przysądził; pięknie bym wskórał w jego sądzie.
Na to pan generał:
– Ja się nie ubiegam o to, abym wasze spory rozstrzygał; zapiszcie się, na kogo chcecie, a
ja zatrzymuję konie i strzelbę u siebie – i to wszystko oddam, komu dekret kompromisarski
przysądzi.
– Ja na to przystaję – powiedział pan Bonifacy – i piszę się, na kogo chce pan Leon, byle z
naszego grona. I w tym uważajcie panowie moją powolność, że wygrawszy sprawę moją,
poddaję ją pod sąd. Bo wedle opisu naszego rzecz nasza skończona i mam już niezaprzeczone
prawo posiadania koni i strzelby.
– To waćpan sobie tak tłomaczysz, ale obaczymy, co drudzy powiedzą. Jeżeli ci, co psy
biją, mają się myśliwymi nazywać, to niech przepadną moje konie. Ale obaczymy.
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– Ja o waćpana przycinki nie stoję. Wiemy wszyscy, że całe życie przywykły z drugich
żartować, waćpanu się zdaje rzecz nieznośną, że z waćpana pożartowali. Ale tu idzie o rozstrzygnienie interesu, kto ma nas osądzić.
– Ja na samego księcia wojewodę się zdaję.
– Zgoda – odpowiedział pan Bonifacy – niech nasz naczelnik nas sądzi. JW. generał miał
dziś do Nieświeża jechać, jedźmy z nim i tak kończmy; a JW. generał nie zapomni z sobą
przywieźć naszej transakcji. A patrz, panie Leonie, jak ze mną łatwa sprawa: że ty już bez
koni, ja ci ofiaruję miejsce na mojej bryce.
– Nie doczekasz się, abym z twojej łaski korzystał; wolę piechotą pójść niż siąść na twoją
brykę. Ja, choć lubię żartować, ale bez cudzej krzywdy, a ty swoim żartem chcesz mnie konie
zabrać. Wstydziłbyś się z taką sprawą przed księciem występować; śmiech tylko z siebie zrobisz. Trzymaj sobie nareszcie swoją strzelbę, ale dla Boga, nie sięgaj po moje konie.
– O, prawda, jaki ty mądry! Nie wmówisz we mnie, abym odstąpił od tego, co moim; sam
się wstydzić będziesz w Nieświeżu z twojego uporu i żeś się dał złapać. A kiedy nie przyjmujesz mojej grzeczności, to mniejsza o to, idź sobie piechotą, kiedy chcesz.
Pan Leon nic nie odpowiedział, ale że widział po wszystkich gościach, że w tym interesie
sprzyjali panu Bonifacemu, tak się rozzłościł, że od nikogo miejsca nie chciał przyjąć w powozie i wolał u arendarza podwodę nająć i samopas puścić się do Nieświeża; a co gorsza dla
niego, że wszyscy się śmieli do rozpuku. I tak zjechali się do Nieświeża; opowiedziały strony
interes księciu wojewodzie, prosząc, aby pozwolił, by na niego zapisali się na kompromis. Na
to książę:
– Dobrze. Jedźcie więc do Nowogródka i powracajcie z przyznaną inskrypcją, a ja was
rozsądzę.
Zaczęto pisać inskrypcją. Pan Leon chciał, aby domieszczono, że książę wojewoda będzie
sądził rzecz, wypływającą z komplanacji w Samuelowie zawartej, wedle wyrazów tej komplanacji, stosownie do ich znaczenia, pospolicie przyjętego. Ale pan Bonifacy temu się oparł i
sprawiedliwie wniósł, że takie informacje w inskrypcji umieszczone byłyby jakąś nauką,
księciu indirecte daną, przeciwną delikatności winnej tak wielkiemu mężowi; że kiedy książę
raczy ich osądzić, wszelką ufność powinny na niego strony położyć i [on] nie może być sędzią jak tylko bezwarunkowym. Dał się przekonać pan Leon, bo co do tej okoliczności jednomyślnie wszyscy przytomni przyznali słuszność panu Bonifacemu; Tak więc z inskrypcją
pojechali do Nowogródka dla przyznania jej przed grodem, ale każdy osobno, bo pan Leon
tak był rozjątrzony na pana Bonifacego, że mówić z nim nie chciał, a cóż dopiero podróż
obok niego odbywać. Pojechali więc, przyznali inskrypcją i wrócili nazajutrz do Nieświeża z
wszelką gotowością. A książe na dzień następny zapisał akt sądu kompromisarskiego i kazał
sprawę wprowadzić. A że był obyłym w sądownictwie, pomiarkował, że strony na siebie
nadto zawzięte, aby same tłomacząc swoją rzecz, bez lezjów się obeszło, po których między
nimi, jako ludźmi determinowanymi, skończyłoby się jeszcze na gorszym. Książe, że ich
obydwóch lubił, a chciał między swoimi albeńczykami jedność, ile można, zachować, nie
pozwolił żadnemu z nich ani słowa wyrzeknąć przed ogłoszeniem dekretu i naznaczył kary na
strony za każde odezwanie się po trzysta złotych na rzecz bonifratrów nowogrodzkich. Z tego
więc powodu obligował mnie pan Leon, abym od niego stawał, a pana Bonifacego interes
prowadził pan Jerzy Płaskowicki, krajczy starodubowski, jeden z albeńczyków, szczególnie
szacowanych od księcia wojewody, a to z powodu, że w czasie bezkrólewia, lubo konfederacja generalna pod karą abiudicationis ab omni activitate zabroniła kancelariom przyjęcia
wszelkich manifestów przeciw jej czynnościom, on, zastępując miejsce regenta grodzkiego w
Nowogródku, przyjął do akt sześćdziesiąt przeszło manifestów obywatelów przez konfederacją uciśnionych, za co został uwięziony i przez moskiewską komendę prowadzony Bóg wie
gdzie; ale na szczęście jego, nie dochodząc do Świerznia, pan Aleksander Odyniec napadł na
komendę, która go prowadziła, rozsypał ją i oswobodził jego. A dekret abiudicationis i bani-
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cji, na niego przez kaptur nowogrodzki ferowany, dopiero konfederacja radomska zdjęła; a
dla większego dowodu wrócenia activitatis król Stanisław konferował jemu przywilej na krajczostwo starodubowskie.
Każda strona po jednym arbitrze dodała JO. księciu cum voce consultativa na żądanie samego księcia. Od pana Leona zasiadł pan Michał Rejten, pisarz ziemski nowogrodzki, a pan
Bonifacy uprosił W. Radziszewskiego, chorążego starodubowskiego. Wprowadzenie sprawy,
indukta, repliki, wysłuchanie świadków trwały dni cztery, po których książe ogłosił dekret,
przysądzający cztery konie wraz z uprzężą panu Bonifacemu Sołohubowi, a stosując się do
konstytucji 1764 r., za sprzeciwienie się pana Leona Borowskiego dobrowolnemu opisowi,
uwalniał go od wieży, ale nakazał mu zapłacić grzywien około dwóchset złotych, z których
ośmdziesiąt jednak odtrącił, bonifikując szkodę przez pana Leona poniesioną w gończym
psie, co go pan Bonifacy był zastrzelił.
Pan Leon milczał przez czas czytania dekretu, tylko pobladł i wargi mu się trzęsły, i natychmiast, nie podziękowawszy księciu, wyjechał z Nieświeża w niepohamowanym gniewie i
zajechawszy do Niehoryły, dzierżawy, którą z łaski księcia przez zastaw za bezcen trzymał,
napisał list do księcia, pełen wymówek, wyrzucając mu niesprawiedliwość i odsyłając mundur albeński z oświadczeniem, że już do tego zgromadzenia, skażonego parcjalnością jego
naczelnika, należeć przestaje, że nieprawemu wyrokowi nigdy się nie podda i że jako wolny
szlachcic będzie szukał sprawiedliwości po sądach szlacheckich nie znajdując jej w kaprysach
pańskich, i inne podobne rzeczy. Jak książe odebrał list, kazał go głośno przy nas wszystkich
sobie czytać. Myśmy struchleli nad taką zapamiętałością pana Leona przeciw swojemu dobroczyńcy; książe natomiast, co by się miał obruszyć, zaczął się śmiać do rozpuku, mówiąc:
– Panie kochanku, pan Leon coś się bardzo na mnie rozchimerował, ale jakoś da się przeprosić.
Ale to nie dość na tym. Pana Leona wyraźnie coś było przystąpiło, bo zaczął ciągnąć księcia po sądach, wszędzie próbując zwalić kompromisarski dekret, i wszędzie przegrawszy podał prośbę na księcia do Rady Nieustającej. Tu już książe dopiero się obraził, bo tej jurysdykcji nienawidził, i opierał się, o ile mógł, jej ustanowieniu, w przekonaniu, iż ona jest niezgodną z wolnością obywatelską i z niezawisłością sądownictw krajowych i władz prawodawczych. Bo jakaż może być powaga sejmów w tworzeniu praw, skoro jest magistratura interpretująca też prawa? Pan Leon niczego nie wskórał, bo Rada Nieustająca odmówiła mu
uchylenia dekretu kompromisarskiego, tym więcej, że jej marszałkiem w ów czas był JW.
Jelski, podkomorzy smoleński, mąż wysokiego światła i znający, że w narodzie żadna władza
nie jest w prawie naruszać świętości kompromisu; a książe, do najwyższego stopnia zirytowany, zaawizował pana Leona o okupno Niehoryły, a złożywszy sumę odebrał na siebie majątek, więcej dochodu rocznego przynoszący niźli kwota zastawna, na nim oparta. A do tego
odgrażał się, że na tym nie poprzestanie, i po kilkokrotnie ledwo nie co dzień przed nami odzywał się;
– Panie kochanku, nie mam ani przyjaciół, ani sług wiernych. Pan Leon mnie ukrzywdził,
a nikt się za mną nie ujmuje. Kto mnie szczerze kochał, już nie żyje. Gdyby żył Zawisza lub
Wazgird, lub Bohuszewicz, dawno by pan Leon Borowski poznał, co to jest Radziwiłła
ukrzywdzić; a cóż dopiero, gdyby pan Ignacy Wołodkowicz zmartwychpowstał! Wszyscy
albeńczykowie moje folwarki za bezcen trzymają, a słudzy moi się panoszą – i to cały dowód
ich przywiązania.
A te słowa nam wnętrzności przeszywały jakby nożem, bośmy i pana Leona lubili, pomimo jego dziwactw. On, będąc w największych łaskach u księcia, nie tylko że nikomu z nas nie
był na przeszkodzie, ale, owszem, każdemu starał się pomagać, za każdym mówił i prosił, a
za sobą nigdy. Ale nasze obowiązki i dla księcia były święte: my chleb jego jedli, i nie suchy;
i gdyby pan Leon nie był przeprosił księcia, radzi nieradzi pomścilibyśmy naszego księcia.
Przyjaciele i słudzy księcia, zrobiliśmy gatunek sejmu, aby jakoś tak wszystko pogodzić, żeby
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nie mieć sobie nic do wyrzucenia ani względem przywiązania i wdzięczności dla księcia, ani
przyjaźni, cośmy dochowywali panu Leonowi. A że pan krajczy Płaskowicki był między nami, mąż wielkiej powagi, jedyny do rady i wielki kunktator, i który miał przewagę nad nami
wszystkimi i nad samym panem Leonem, dawszy tyle dowodów i wielkiego światła, i wielkiego charakteru, uprosiliśmy go, aby do niego się udał i wmówił mu, by się upokorzył przed
księciem panem, jako słuszność do tego powinna by go zniewolić sama z siebie, nie czekając,
aż pomimo że go kochamy, zmuszeni zostaniemy, chociaż z boleścią serca, zadość uczynić
naszej powinności, jako już bywały tego przykłady. Bo książe z uniesienia tylko wyrzucił
nam, żeśmy obojętni na szarpanie jego sławy; on w duchu dobrze znał, że tak nie było, i jeszcze przed upłynionym rokiem odebrał był dowód sług i przyjaciół swoich przywiązania. Bo
kiedy książe Michał Radziwiłł, wówczas kasztelan wileński, mając sprawę z księciem wojewodą, sprowadził był na niego aż z Poznania sławnego piotrkowskiego mecenasa, pana Raczyńskiego, którego pamiętają dobrze w Wilnie, bo chodził po niemiecku z ogromną upudrowaną fryzurą i z kolczykiem na lewym uchu – a ten przeciw naszemu księciu wystąpił w
swoim indukcie z lezjami w przytomności kilku albeńczyków, ci to na pozór obojętnie przyjęli; ale dwu dni nie upłynęło, kiedy książe kasztelan z panem Raczyńskim wyjechali szpacierem na kawę wiejską do Pohulanki, gdzie już nie dochodziła jurysdykcja marszałkowska, pan
Paweł Siemieracki i pan Bazyli Czeczot, obydwa albeńczykowie i nowogrodzanie, z kilku
sługami księcia wojewody tam wpadli i w obliczu księcia kasztelana jego umocowanemu sto
batogów odliczyli po niemieckich pludrach. Książe kasztelan tak się przeląkł z obawy, by i
jemu samemu się nie dostało, że potem w Wilnie kilka niedziel obłożnie chorował; a pan Raczyński, wyleżawszy się parę dni, że go świat nie widział, wrócił do swojej Wielkopolski,
oberwawszy nadspodziewane honorarium. I książe nasz, chociaż umiał ocenić dowód przywiązania, ale był z tego nieco markotny, z powodu, iż się chybiło prawidłom gościnności:
Wielkopolanina w Litwie obić. Jeszcze to pan ciwun Rupejko nas wszystkich rozśmieszył, a
najwięcej samego księcia, mówiąc, że wedle praw naszych in loco delicti każdy powinien być
karany. To kiedy oni nie oglądali się na JO. księcia kasztelana, wysokiego senatora i kuzyna
księcia naszego, czego by się nadal mógł spodziewać pan Leon? A widać było, że książe taki
w duchu tęsknił za nim; bo, choć na niego odgrażał się, póki trzeźwy, to jak się dobrze podochoci, często go wspomina przez zapomnienie, ale jako przyjaciela; a nazajutrz znowu się
odgraża.
Pan Płaskowicki w Słonimiu znalazł pana Leona; on tam był komornikiem; i zastał go
prawie w czarnej melancholii.
– Patrz, panie krajczy dobrodzieju – powiedział mu po przywitaniu – gdzie mnie czort zapędził! I dwudziestoletnie zasługi diabli wzięli, i piękny majątek utraciłem, i jeszcze wcześniej czy później po skórze dostanę. Nic nie brakuje, tylko tego. Wybaczaj, ale jeszcze mam
pół garnca wódki starej i tym cię traktować będę, bo nie ma z czego. Patrz! – dodał mu, wytrząsnąwszy sakiewkę, z której wypadła złotówka i kilka srebrnych groszów. – Oto cały mój
majątek, a wszystkie moje pasy już po Żydach zastawione. Dało mi się w znaki polowanie
samuelowskie! Ale sam znam, żem się nie popisał. Wstyd mi, a było jeszcze gorzej, bo w
Warszawie, chodząc jak chłystek koło Rady Nieustającej za moim głupim interesem, którego
nie mogłem nie przegrać, chociażbym był królewskim bratem, takem się odłużył, że z miasta
by mnie nie wypuszczono, gdyby poczciwy Sołohub nie był przysłał przez Tatara trzech tysięcy złotych z listem, w którym wyraża, że nigdy nie przestanie ubolewać, iż jest przyczyną
moich dolegliwości. On nic nie winien, ale ja jak ostatni błazen postąpiłem. Jakem wpadł w
niełaskę księcia, to ode mnie stronią jak od zapowietrzonego, Bóg ci odpłaci, żeś o mnie nie
zapomniał.
I nalawszy kielich wódki, wypił do krajczego. Wypił i krajczy.
– Cóż myślisz z sobą robić, panie komorniku?
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– Abo ja wiem? Przecież przyjacielski oblicz mi się pokazał; tego już dawno nie bywało,
więc zmartwieniom zrobi się przerwa. Jest przynajmniej z kim wypić: na frasunek dobry trunek, bis repetita placet. Do waćpana, panie krajczy!
– A cóż to, panie Leonie, czy już z desperacji nie rozpiłeś się gorzałką?
– Kto? Ja? Jakem sodalis, że tylko wodę piję jak kaczka. Abo to mam z kim pić? Tydzień
dziś się kończy, jak tu do mnie przybył szlachcic Rac. Wszak musisz znać pod Nowogródkiem okolicę Raców, mości krajczy?
– A dla Boga!
– Nieborakowi parę koni ukradziono. Szukając ich opytem trafił do Słonima, gdzie ich
znalazł u Fejbisza, pierwszego kupca tutejszego. A nie mając tu jeno mnie znajomego, garniec wódki starej mnie przyniósł, prosząc o pomoc. To z nim część wódki jego wypiłem, a
potem biedakowi wykierowałem interes, bo Fejbisza nastraszyłem grodem, że zaraz konie
oddał, choć je w dobrej wierze kupił. A oto reszta tej wódki. To, panie Jerzy, nie pozwalasz,
bym do ciebie wypił?
– Ale, kochany panie Leonie, ja truciznę ledwo z tobą bym nie wypił; ale wolałbym wina
kieliszek.
– Ehe, to wyraźnie już mi przymawiasz. Gadać o winie takiemu, co dwa złote niespełna ma
przy duszy! Minęły te czasy, kiedy w niehorylskiej piwnicy pan Leon swoich przyjaciół częstował. Teraz czym bogat, tym rad.
– Ja ci pieniądze pożyczę.
– Dziękuję ci, łaskawy przyjacielu. A gdzie pignus responsionis? Wszak wiesz, że sumka,
co ją miałem na Niehoryle, jest nieboszczki mojej żony; i ona leży w aktach nowogrodzkich
bez pożytku dla mnie; a czterdzieści tysięcy moich własnych, co mi zostały z krwawej pracy
mojej, a które są u pana Łopota – od trzech lat ani kapitału, ani procentu nie widzę. Ja to mam
za przepadłe.
– Co za nowa desperacja!
– Abo to ja pozywać się będę kiedykolwiek? Już mi się dał proceder we znaki tak, że teraz,
gdyby mnie nawet kto imparitatem zadał, to bronić się nie będę. Dziękuję ci więc, panie Jerzy, ale twojej ofiary nie przyjmę.
– Panie Leonie, porzuć bluźnić. Wszak wiesz, że ja nigdy nie uchodził za takiego, co swoję
pracę w błoto rzuca. Kiedy ci chcę pieniądze powierzyć, to widać, że muszę upatrywać jakąś
pewność. Oto masz sto czerwonych złotych: wykup, coś pozastawiał, potraktuj mnie dobrym
winem, jeśliś mnie rad, a wrócisz mnie pieniądze w Nieświeżu.
– Wszelki duch Pana Boga chwali! Ja w Nieświeżu! Wątpię, panie krajczy, żebyś za dobrą
ewikcją swoich sto czerwonych złotych przyjął monetą, która dla mnie przygotowana w Nieświeżu, a która – dodał z głębokim westchnieniem – wcześniej czy później i tu mnie znajdzie.
– Co mamy na sucho rozprawiać! Bierz pieniądze, poślij po wino, napisz mnie dokumencik, a przy kielichu i uradzim, i uradujem się.
– Tać to i Bóg, i ludzie wiedzą, że masz więcej ode mnie rozumu. Robię, co każesz.
Odliczył pieniądze pan Leon, a swego chłopca posłał do winiarza, dając mu czerwony
złoty jeden [i] mówiąc:
– Ruszaj do Małgosi, połóż jej w rękę, co ci daję, i powiedz, żeby mi przysłała garniec tego wina, co po oficjale Świętochowskim dostała.
Sama nadzieja, że będzie traktował gościa, i jeszcze tak dobrym winem, rozweseliła pana
Leona. On, co jest najgościnniejszym z ludzi, że taki sam humor wrócił do niego, jakiego
miał, kiedy był jeszcze wyrocznią nieświeską.
Przynieśli wino. Siadli obaj przyjaciele. Pan Leon dokument napisał, odczytał go z uwagą
pan krajczy, porządnie go złożywszy włożył za nadrę i kielichem zaczęli się bawić. Opowiadał różne dychteryjki pan Leon, ale tak dowcipne, że nie tyle garniec, ale i dziesięć ich by się
wypróżniło, i aniby się spostrzeżono, tak miło czas schodził. Ale gdy przyszło do interesu, to
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jest, jaką furtką trafić do księcia, tu nad tym zaczęły się suszyć umysły. Rozmaite podawał
sposoby pan Jerzy, ale pan Leon zawsze odpowiadał:
– Ja na to się nie odważę. Znam ja księcia pierwszy impet: każe mnie na śmierć obatożyć,
jak mu się pokażę – i nie jeleń weźmie w skórę, ale pan Leon personaliter. I między nami,
wart tego. Sam sobie nieraz po skórze chcę dać, a on by mnie miał żałować? Nadto mu się
naraziłem! On poczciwe ma serce, ale mój postępek był tak niewdzięczny, tak zapamiętały, że
i nieboszczykowi Sierotce nawet bym się naprzykrzył; a dopiero jemu. Nie ma rady, on
wszelkie do mnie przywiązanie utracił.
– Oto wiesz co, panie Leonie? On ciebie kocha, Kiedy trzeźwy, to na twoim łbie szyby
żelazne łomie;ale jak tylko się podchmieli, ciebie szuka i przymrużając oczy mruczy, nalewając kielich: „Do ciebie, panie Leonie!”
– Co powiadasz?
– Bóg świadek, że kilka razy byłem przy tym. A cały dwór za tobą tęskni, bo nie ma komu
za kim do księcia w interesie się wstawić. Ksiądz Kantembryng, co tylko sumienia książęcego
nie tyczy, do tego się nie miesza – i za rodzonym ojcem słówka nie powie. Pan Mikołaj Morawski, kontent, że mu się udaje księcia z błotem zmieszać nieraz, jak książe go zniecierpliwi,
na tym poprzestaje i ani za sobą, ani za nikim, jak wiesz, się nie wstawia i rad by księcia więcej do oszczędności niż do wspaniałości nakłonić. Ile razy książe czym grubym kogo obdarzy,
to on mówi: „Za-za-za-płać twoje dłu-dłu-dłu-gi, a do-do-a-dopiero bądź wspaniałym”. Pan
Michał Rejten, co by u niego, co by chciał, wyprosił, a pięciu diabłów by się nie zląkł, przed
nim boi się usta otworzyć; a zresztą oprócz tych trzech nikomu by i nie bardzo uszło być z
księciem zbyt śmiałym. Po tobie tęskno wszystkim i, jeżeli ci prawdę mam powiedzieć, bo ty
wiesz, że in vino veritas, cała Alba mnie do ciebie, panie Leonie, wysłała w delegacji, abym
ciebie jakoś przywabił do przeproszenia księcia; bo wszyscy radzi by mieć po dawnemu twoje
plecy za sobą w Nieświeżu, niż być zmuszonymi gdzieś tobie drogę poniewolnie zastąpić.
– Tam do diabła! Otóż kiedy tak się rzeczy mają, będę w Nieświeżu.
– Kiedy?
– Najdalej za tydzień. Żeni się JW. Plater, kasztelanie trocki, z panną Rzewuską, chorążanką W. Ks. Litewskiego, siostrzanką księcia; ja pójdę do Nieświeża na wesele.
– Takoż ci przystąpiło co nowego do głowy taki dzień wybierać! Nieproszonemu na wesele się pokazać?
– Abo ja sam nie potrafię się zaprosić?
– Porzuć – lepiej po weselu, jak się goście porozjeżdżają, a książe zacznie się nudzić, to z
księdzem Kantembryngiem do niego pójdź i powiedz, że...
– A co to ja na szubienicę dekretowany, żebym w asystencji księdza chodził? Ja wolny
szlachcic! Audaces fortuna iuvat, timidosque repellit. Panie Jerzy dobrodzieju, dość o tym!
Co mnie Pan Bóg natchnie, to się zrobi. A teraz cały frasunek, że już dno u garnca się pokazuje. Pozwolisz po drugi posłać?
– Nie, nie, Jakem sodalis, ani kropli więcej. Będzie ze mnie! Już konie moje popasły, i koniecznie muszę dziś jeszcze przed zachodem być u JW. Sliźnia, podkomorzego słonimskiego,
a stamtąd ze świtem ruszyć opowiedzieć się z mojego poselstwa na sejmiku relacyjnym dworu nieświeskiego. Bywajże zdrów, kochany panie Leonie, niech Pan Bóg tobie instynktuje i
nie dopuszcza na ciebie nowej wariacji. Żegnam cię. Tylko bez ceremonii. Trafię do moich
koni.
– Bywaj zdrów, łaskawco. Niech ci Bóg odpłaca dobroć twojego serca. A wszystkim kłaniaj się ode mnie. Kiedy mi wszyscy dobrze życzą, to już widno, że Bóg za mną. Upadam do
nóg twoich, panie krajczy, a westchnij no za mną czasem do Pana Boga, aby mi się udało;
wszak my obadwa sodalisy.
I tak pożegnawszy się czule, pan krajczy siadł w swoją brykę, a pan Leon już w dobrej nadziei i wesołym humorze został. Opowiedział nam krajczy za powrotem swoim do Nieświeża
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to wszystko, com opisał. Aleśmy się nigdy nie spodziewali, żeby pan Leon odważył się bez
przygotowania wpaść do Nieświeża, jeszcze w czasie wesela siostrzanki księcia, kiedy listy
zapraszające po całej Litwie biegały. Żeby nieproszonemu przyjechać do zirytowanego na
siebie gospodarza? Ale kto mógł pana Leona przeniknąć?
W dzień wesela – pamiętam jak dziś – książe o samej dziewiątej z rana, po mszy świętej,
siedział w sieniach, gdzie mu przynieśli w kobiałce szczenięta po Nepcie. Był w złym humorze, bo sapał, nic nie mówił, tylko szczenięta głaskał, a na koniec odezwał się:
– Panie kochanku, kazałem, aby kilka łosiów i dzików przywieziono na wesele chorążanki;
nie ma ich dotąd. I wstydzić się trzeba przed kasztelanicem trockim, że u Radziwiłła kapcański obiad. Nikt mnie nie słucha, drwią ze mnie; odkąd mnie pan Leon skrzywdził bezkarnie,
za Boże stworzenie mnie nie mają. Trzeba uciekać z Litwy, bo doczekam się tego, że w własnym domu pan Leon da mnie w skórę, a moi przyjaciele jeszcze mu do tego pomogą. Pojadę
do Ołyki. Tam może znajdę między koroniaszami łaskawych przyjaciół, co z panem Leonem
za mnie się porachują, a Litwy i znać nie chcę.
I coraz mocniej zaczął sapać, a my, co go otaczali, nie wiedzieli już, co z sobą robić. Aż tu
drzwi od sieni się otwierają i wchodzi – kto? – pan Leon Borowski! Z miną gęstą, w kontuszu
nowogrodzkim pąsowym, i niziutko skłonił się księciu. Książe tak się zmieszał, że aż wstał z
krzesła, potem siadł wznowu i odezwał się jakby w roztargnieniu:
– Co tam słychać, panie Leonie?
– A tak słychać, książe panie, że jest dwóch wielkich głupców na Litwie.
– Jacy?
– Jeden książe Karol Radziwiłł, wojewoda wileński, a drugi Leon Borowski, komornik
słonimski.
– Jak to! – odezwał się książe mocno zasapawszy.
– Radziwiłł, że się porwał na carowę, a Borowski, że się porwał na Radziwiłła.
Cóż powiecie? Książe natomiast, co by się miał rozgniewać, zaczął się śmiać z całego serca, a potem powiedział:
– Panie Leonie, waćpana całe życie tylko błazeństwa się trzymają. Kto waćpana zaprosił
do Nieświeża na wesele?
– Zatęskniłem się w Słonimiu. Wykroczyłem, to bij, książe, ale ostrzegam, że i kijem z
Nieświeża mnie nie wypędzisz – i kląkł przed-księciem.
Książe się rozczulił, ucałował go, a ten mu do nóg padł i rozpłakał się, i my wszyscy się
rozpłakali. Potem już książe ciągle był wesoły, bo pan Leon zawsze go umiał rozweselić, jako
i wszystkich. I wrócono mu Niehoryłę, i mundur albeński, przy dawnej łasce, i odtąd już nigdy pan Leon księciu się nie naraził. I takiego pana, któremu równego nigdy nie będzie, śmią
nazywać barbarzyńcem Francuzy!
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FRYDERYK SKARBEK
1792 – 1866
Nie każdy zapewne spośród licznych turystów, którzy corocznie odwiedzają Żelazową
Wolę pod Sochaczewem, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, wie, że ta piękna miejscowość należała na początku XIX wieku do rodziny Skarbków i że ojciec wielkiego kompozytora, Mikołaj, był przez kilka lat nauczycielem domowym małego Fryderyka Skarbka, mającego zasłynąć w przyszłości jako znakomity ekonomista i działacz społeczny, cytowany i poważany przez samego Karola Marksa.
Przyszła kariera naukowa Skarbka – starannie przygotowana studiami naukowymi w Paryżu oraz odpowiedzialną pracą na rozmaitych stanowiskach urzędowych – nie przeszkodziła
mu jednak w równoległym zajmowaniu się pracami literackimi, których pierwszym owocem
był staranny przekład pieśni Anakreonta. Od poezji przerzucił się wkrótce Skarbek do prozy,
ogłaszając szereg artykułów publicystycznych, a ogólny ton owych artykułów najlepiej można poznać ze słów, którymi zakończył jeden ze swoich listów do wydawcy „Sybilii Nadwiślańskiej”: „Pielęgnujmy w sercach naszych drogą pamięć cnót narodowych, które w najpiękniejszej spuściźnie naddziady nam zostawiły, i gorliwie starajmy się o to, ażeby ich zaród
między nami nie zaginął”.
Ta piękna wypowiedź młodego publicysty i uczonego towarzyszyła mu podczas jego całej
drogi życiowej: zarówno jako profesorowi uniwersytetu (1818 – 30) i działaczowi na polu
dobroczynności, szpitalnictwa i więziennictwa, jak i – może jeszcze w większym stopniu –
jako autorowi licznych i różnorodnych utworów literackich.
,,Obok zajęć urzędowych oraz prac w naukach ekonomicznych, z powołania mego nauczycielskiego wynikających – wyjaśniał w swoich pamiętnikach – pisałem powieści i komedie,
które za rozrywkę w pełnieniu wszelkiego rodzaju obowiązków moich poczytywałem. Literackie te prace zajmowały mi wieczory, jakich nigdy nie byłem skłonnym przepędzać w zwykłych zebraniach tak zwanego wielkiego świata, przez co zdołałem osiągnąć wielką oszczędność na czasie przeznaczonym dla mnie na tej ziemi i zużytkować chwile, marnie przez tylu
ludzi tracone”.
Literacki dorobek Skarbka objął w ten sposób kilka powieści historycznych i obyczajowych (m. in. Pan starosta, Pamiętniki Seglasa), kilka komedyj, garść felietonów satyrycznych
oraz niewielki zbiorek Powiastek polskich, które oparł prawie wyłącznie na własnych wspomnieniach, poświęcając je opisowi rozmaitych epizodów wojennych z czasów porozbioro-
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wych, głównie zaś z doby Księstwa Warszawskiego, którego był ogromnym czcicielem i sumiennym historiografem.
Powiastki owe tym się jeszcze odróżniają od pozostałych prac literackich Skarbka, że dopiero w nich udało się autorowi – zapalonemu wielbicielowi i naśladowcy maniery pisarskiej
Sterne’a – wyłamać spod dotychczasowych wpływów i przyzwyczajeń literackich i przekonywająco odmalować sytuacje tragiczne, pełne prawdziwego wzruszenia oraz cichego, a
przejmującego patosu rzeczy powszednich.
Takim samym cichym patosem kończą się również jego nie dokończone z powodu zgonu
pamiętniki, które urwały się na następującej refleksji sędziwego pisarza, odnoszącej się do
udziału jego dwóch synów w wypadkach powstania styczniowego: „Nie mogłem nigdy przewidzieć tego, że obadwaj synowie moi za przewinienia polityczne więzionymi będą w tym
domu badań [Pawiaku], który ja kiedyś dla podsądnych zbrodniarzy pobudowałem...”
Tragizm, jaki wyziera z tych kilku prostych słów, ma już oczywiście znaczenie ogólnofilozoficzne, prawie zupełnie nie związane z cytowanym w nich konkretnym przykładem historycznym. To już przecież tragizm całej naszej epoki dziejowej.
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MUNDUR

Drzwi były uchylone; zalatała nimi woń mirry i jałowcu; szczeliną rozciągał promień
światła gromnic pas jasny po podłodze i po ścianie ciemnej izby; jednogłośny, częstym milczeniem przerywany śpiew mnicha głucho z przyległego dochodził pokoju.
W kącie tej ciemnej izby klęczał przed otwartym kufrem podeszły mężczyzna, zasłaniając
sobą cienką świeczkę, przy której świetle szukał czegoś, sięgając do samego dna kufra, a często oglądał się za siebie, czy też kto nie wchodzi. Po tym, co czynił, i po sposobie, jak to czynił, sądzić można było, że występną ręką po obcą własność sięga; ale kto by widział jego
twarz sędziwą i ocenić umiał wyraz tej poczciwej twarzy, ten by nie wierzył temu, że to jest
złoczyńca.
I dobył z samego dna kufra, ulżywszy ręką pęk sukien. z wierzchu leżących, mundur granatowy z żółtymi wyłogami, z piątką na guzikach; rozłożył go, uniósł nieco w górę i poglądał
na niego smutnym okiem, z wyrazem żalu, że mu aż broda lekko zadrżała. Po chwili milczenia położył go starannie na krześle, sięgnął drugi raz do kufra, dobył pudełko papierowe, a z
niego dwie szlify srebrne pułkownikowskie, które do ramion munduru przypiął. Potem powstał, mundur ze szlifami powiesił na ścianie, odstąpił kroków parę w tył, złożył i opuścił
ręce, westchnął głęboko i dwie łzy grube po zwiędłych spłynęły licach.
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Po chwili milczenia mruknął posępnie: „Nie chcieli pozwolić!” – a potem ruszył ramionami, gorzko się uśmiechnął, sięgnął po mundur, starannie go złożył, zwinął jak płaszcz żołnierski, co do tornistra ma być przytroczony, schował go pod połę, jakby przedmiot skradziony,
zadmuchnął świecę i poszedł do przyległego pokoju, z którego światło uchylonymi drzwiami
do ciemnej wchodziło komnaty.
Na trzech czarnych stopniach katafalku, między ośmioma gromnicami, stała drewniana,
nie łyszcząca złotem trumna, a w niej w spoczynku śmierci martwe zwłoki sędziwego starca,
w którego spokojnych rysach mogłeś wyczytać piętno poczciwego i na sumiennych usługach
spędzonego życia. Włos biały spadał po obu stronach wypogodzonej twarzy. Pewność czystego sumienia i nadzieję wiecznej łaski wyrażały usta, w samej chwili skonu z uśmiechem pociechy zawarte, a bezwładne ciało – obraz znikomej istoty, która stanęła u kresu doczesnego
zawodu i za chwil kilka już tylko będzie wspomnieniem. A jeśli sięgniesz myślą w lata ubiegłe, przypomnisz sobie, że ta martwa istota kiedyś głosem i skinieniem śmierci przekazywała
ofiary i była sama zamówioną śmierci ofiarą, którą Bóg na pobojowiskach ochraniać i po długim lat paśmie z zacisza domowego do siebie powołać kazał.
Do tego zmarłego zbliżył się stary wiarus z ukrytym pod połą mundurem; szedł wolno na
palcach, poglądając na mnicha w przeciwnym kącie siedzącego, a gdy się przekonał, że snem
zmorzony mimowolnie głową kiwa, wstąpił na stopnie katafalka, uniósł śmiało głowę zmarłego pana swego u wezgłowia, mundur schował, poduszką grobową przykrył i martwe ciało
na niej położył.
Wszystko to wykonał szybko, poruszeniem żywym, z pewnym wrażeniem obawy, aby nie
widziano, co czyni, aby nieboszczyk nie drgnął; a gdy dokonał swego, mimowolnie dreszcz
go przeszedł, pot zimny osiadł na czole i włosy powstały na głowie; stał chwilkę na miejscu
jak wryty, trumna, gromnice i mnich zakołowały mu się w oczach, jak gdyby cała izba była w
ruchu, potem się otrząsnął, bo usiłował zrzucić strach z siebie, bo się wstydził, że go strach
ogarnął... Et ne nos inducas in tentationem – zaśpiewał ponuro i chrapliwym głosem mnich
ocucony... i on się ocucił z przykrego i gnębiącego wrażenia, postąpił naprzód kilka kroków,
przyklęknął u nóg zmarłego, przeżegnał się i szybko, jakby ktoś groził za nim, zerwał się i
wyszedł ze śmiertelnej komnaty.

*
Listopad ogołacał z ostatniej zieloności i gaje, i łąki; rzadki liść żółty połyskiwał pod słońce między obnażonymi gałęziami lip i klonów; letnia ozdoba tych drzew cienistych leżała
zdeptana na ścieżce do dworu wiodącej... istny obraz kraju, który niegdy barwą nadziei zajaśniał!
Pod drzewem na ławie siedział nasz stary sługa; po nocnym czuwaniu snem zmorzony,
kiwał głową ociężałą i nie mógł utrzymać się w oparciu plecami o pień drzewa, który ciałem
to na prawo, to na lewo mijał. Do tego śpiącego przystąpił podżyły rzemieślnik w niedzielny
strój przybrany, którego powołanie węglem sczerniona twarz wydawała, i uderzył go po ramieniu mówiąc:
– A cóż to, Pawle, ty śpisz, kiedy pana chować mają?
Drgnął, ruszył mimowolnie ramionami, chrapnął mocno, otrząsnął się i spojrzał, nie widząc go jeszcze, na kowala, który go budził; bo był w tej chwili przejścia ze snu smutnym
marzeniem obciążonego do ocucenia, które mu wesołej rzeczywistości nie zapowiadało; wyciągnął ręce przed siebie, zadrżał cały i otrząsnął się, czekając drugiego przemówienia do
siebie, aby wiedział, co ma odpowiedzieć.
– Aleć patrzaj! słońce wysoko na niebie, schodzą się ludzie na pogrzeb, a ty jeszcze zasypiasz.
Obejrzał się wkoło Paweł, przetarł oczy, drugi raz się spojrzał na mówiącego i rzekł:
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– No i cóż? Przecież jeszcze księży nie masz; beze mnie go nie pochowają.
– A kto wie, mój bracie. Ale czegożeś ty się tak zaspał?
– Ale czego! Ja oka nie zmrużył przez noc całą.
– A to po co? Wszak twój stary już twoich usług nie potrzebuje.
– Albo ty wiesz, czy nie potrzebuje; właśnie że ich potrzebował tej nocy.
– E, nie gadaj, toć przecież nie ożył, Bom ci dopiero był u niego, leży sobie spokojnie na
katafalku, kochane panisko, Boże świeć nad jego duszą.
– Słuchaj, Wojciechu – odparł Paweł po chwili namysłu, pokręcając z wolna wąs biały –
jać bym ci coś powiedział, boby mi potrzeba twojej pomocy do czegoś, ale nie wiem, czy ty
potrafisz utrzymać język za zębami i czy zrobisz, co ci polecę.
– O cóż to idzie?
– Widziałeś pułkownika, jak on to leży?
– Widziałem, leży zwyczajnie, jak nieboszczyk.
– E, czy to o to chodzi? Ale powiedz, czy on to wygląda jak pułkownik?
– No, jużcić my wszyscy wiemy, że on był pułkownikiem.
– Ale powiedz, gdybyś go gdzie spotkał tak, jak tam leży, czybyś mu oddał pokłon?
– No, jakże bym nie miał oddać, gdybym go poznał.
– Tak, skłoniłbyś mu się czapką do nóg jak cham, a nie na tempa, czapką do boku, zrobiwszy front, tak jako prawowierny wiarus.
– No, boć już nie był pułkownikiem ani ja kapralem.
– Otóż to widzisz, tak samo by i na tamtym świecie mówili, gdyby go w tych sukniach widzieli, w których go na wędrówkę wyprawili.
– E, co ty tam znowu pleciesz o sukniach na tamtym świecie, a czyś nie widział na tym obrazie w kościele, co to na nim udany sąd ostateczny, tam wszystkie dusze bez sukien z grobów wstają.
– Co ten znowu ze sądem ostatecznym, to będzie pospolite ruszenie, na którym się wszyscy stawimy, ale teraz idzie tylko o pułkownika, który już wymaszerował; jak on się tam pokaże między swoimi, a wiesz przecież, że tam ma dużo znajomych, bo prawie cały jego pułk
już jest na tamtym świecie; kto by go teraz poznał z oficerów i żołnierzy w tym czarnym fraku, bez żadnych znaków?
– Ale, to prawda; no, cóż tu robić?
– Co robić? Już zrobiłem, co trzeba było; wtroczyłem mu mundur do tornistra, i naprzód
marsz.
– Ja tam żadnego tornistra nie widziałem, toć go pułkownik nigdy nie nosił.
– A niech cię kule biją, jaka z ciebie ciasna głowa; kiedy mówię, żem wtroczył do tornistra, to się ma znaczyć, żem mundur włożył do trumny; bo teraz – dodał smutno – te kilka
desek zbitych są jego domem, jego całym majątkiem, tak jak tornister grenadiera, który w
marsz wychodzi; a on już wymaszerował, i to na zawsze.
Rozczulił się stary Paweł na te ostatnie słowa, złożył ręce, smutno kiwnął głową i zamilkł;
i kowal, dawny kolega, milczał także, ponuro przed siebie poglądając; bo smutne wspomnienie lat ubiegłych i przykre wrażenie chwili obecnej zamknęły im usta.
Po chwili przerwał Paweł milczenie.
– Ale nie dosyć na tym, że ma mundur pod poduszką, bo widzisz – dodał, skazując na niebo – jak tam na niego zawołają: baczność! To może nie będzie czasu przebrać się, więc by
bezpieczniej było wdziać tu na ziemi ten mundur na niego, aby był gotów stawić się w nim na
paradę na tamtym świecie.
– Zapewnie, to pójdźmy i przebierzmy go.
– Tak, albo to dadzą; po prostu nie można, ale trzeba ich zażyć z mańki; słyszysz, jak tu
przyjdą ci tam z góry, to trzeba będzie z nimi pogadać: ja z jednymi, a ty z drugimi. Jak już
przyjdzie do tego, że będą mieli zabijać trumnę, damy znać kolegom, aby weszli w ścieśnio-
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nej kolumnie do izby, tak, iżby ją zapchali i drzwi przed ludźmi zasłonili, a ja tymczasem
dobędę mundur i przy waszej pomocy ustroję w niego pułkownika. Słyszałeś? Rozumiałeś?
Kowal kiwnął głową i oba obrócili się ku stronie, skąd ich głuchy szmer dochodził.

*
Zza węgła narożnego domu okazało się najprzód dwóch, potem czterech, dalej sześciu,
ośmiu i więcej parami idących żołnierzy; szli w szyku i krok utrzymać usiłowali, ale uderzające o bruk szczudła wskazywały, dlaczego krok ten był chwiejący się i nierówny; a w końcu
za wszystkimi kilka par, które ani kroku, ani szyku utrzymać nie mogły, bo w każdej parze
niewidomy wspierał na kulach postępującego, a chromy ociemniałego prowadził.
Były to ostatnie szczątki tego wojska polskiego, które od pół wieku po wszystkich krańcach ziemi dobijało się bezowocnej chwały walczenia za naród na zagładę skazany. Byli to
ocaleni z ogólnego rozbicia narodowego żołnierze różnej broni, którzy ostatnie dni życia i
poświęcenia w kalectwie i osieroceniu pędzili, pozazdroszcząc towarzyszom broni wśród
odurzenia boju i chwały na polu bitwy poległym. I żyli przeszłością, wspomnieniem na młode
lata, wśród wesołości obozowej i niebezpieczeństwa bitew spędzone; pocieszali się opowiadaniem wypraw wojennych, w których ten rękę, ów nogę, tamten oko utracił lub, szczęśliwszy, krzyż waleczności otrzymał... a przed nimi nie było nic... nic wcale, wyjąwszy ta jedna
pociecha, nie każdemu wojakowi i nie wszystkim Polakom przeznaczona, że ojczystą ziemią
martwe ich ciała niedługo pokryją.
W pałacu, arcybiskupim mieszkaniem niegdyś będącym, wśród lamperii i płaskorzeźb złoconych, jako ostatnie szczątki dawnej świetności, po salach gmachu gdzieniegdzie połyskujących, wśród zakładów gościnności niegdy poświęconych, wykwintnych ogrodów i tarasów
wiek miniony przypominających zamieszkali ostatni inwalidzi polscy, ubogie łoża żołnierskie
w pańskich mieszcząc komnatach, i samotnie przechadzali się w alejach lip stuletnich, dla
wielkich panów niegdy sadzonych. Poglądając na nich błąkających [się] wśród tych pomników znikomej wielkości, mniemałeś patrzeć na duchy dzielnych ludzi okazujące się wśród
opustoszałych zwalisk dawnej świetności krajowej.
Teraz, gdy umarł ich sąsiad i przyjaciel, który często ich odwiedzał, często z nimi o dawnych musztrach i bojach rozmawiał, przyszli oni wszyscy do świeżo osieroconego domku,
aby postąpić za jego ciałem, gdy je do grobu zawiozą, aby uronić łzę rozstania, gdy je ziemią
pokryją, aby rzucić na nie garstkę tej ziemi, która w grobie przynajmniej do nas należy... bo i
on chodził za niejedną ubogą trumną inwalida i niejedną garść ziemi ze łzą w oku rzucił.
Skoro się tylko zgromadzili przed domem pułkownika, wmieszali się między nich Paweł i
kowal, to ściśnieniem ręki, to kiwnięciem głowy z tym i owym się witając; a do każdego, co
go poufnie pozdrawiali, słów parę rzekli do ucha. A potem każdy z nich z kilkoma na bok
odstąpili i rozmawiali cicho i smutno, jak z żalu po pułkowniku, a w rzeczy samej o sposobie
dokonania wiadomego zamiaru. I niedługo odłączyli się od reszty, kilkunastu silniejszych,
którym tylko jednego oka lub jednej ręki brakowało, weszli do izby, w której stał katafalk,
stanęli ponuro pod jedną i drugą ścianą i wpuścili tylko księdza, który pobłogosławił zwłoki
przed zamknięciem trumny, a gdy ten wyszedł, gdy miano zabijać wieko, zrobił się szmer
głuchy, starzy żołnierze wtłoczyli się gromadnie do izby i zastawili sobą drzwi, nikomu przystępu nie dozwalając. Paweł z umówionymi towarzyszami zdjął trumnę z katafalku i gdy ją na
podłogę zestawił, bardziej się jeszcze za nim zwarła kolumna, tak iż ani drzwiami, ani oknami
nie można było widzieć, co się w izbie działo. Czas kilku pacierzy ledwo upłynął, a pułkownik leżał we wszystkie znaki dawnego stopnia przybrany, mając pod głową ubiór z niego
zdjęty. Łzawy uśmiech przebiegł usta patrzących, z żalem, lecz żywo pokryli wiekiem zwłoki
i jakby bronić mieli uchylenia onego, mocno je przyciskali... a Paweł, ocierając pot z czoła,
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trzymał młotek i gwoździe przed chwilą stolarzowi odebrane i drżącą od wzruszenia ręką
przybił wieko, próbując przy każdym gwoździu, czy mocno trzyma, czy się uchylić nie da.
– Na prawo, na lewo, rozstąp się – zawołał za drzwiami komendant inwalidów – wpuścić
tragarzy, co trumnę wyniosą.
– My ją wyniesiem sami, kapitanie – ozwało się kilka głosów – niechże nam wolno będzie
ponieść pułkownika do grobu.
I ruszyli się wszyscy do trumny, i chcieli dźwignąć, a szło im trudno, bo nie wszystkie ręce
dźwigać, nie wszystkie nogi oprzeć się mogły. Wzniosła się przecież w równi z głowami,
chwiejąc się na prawo, na lewo, bo znowu nie wszystkie barki nieść mogły. Więcej liczbą jak
siłą ludzi poruszana, ledwo ponad głowami tłoczących się z pokoju wyniesiona trumna, okazała się orszakowi pogrzebowemu, ale tak źle podparta, tak chwiejąca się, że się każdy obawiał, aby jej nie upuszczono. A ze wszystkich najbardziej się lękał Paweł, dlatego stanął
przed niosącymi, ręce rozłożył i zawołał: ,,Stójcie, co robicie? Szykować się jak należy! Który prawej ręki nie ma, to niech na lewą stronę przyjdzie – a ty bez lewej ręki przyjdź na prawą
– odstąpcie, wy na szczudłach, wy go nie zaniesiecie – ostrożnie – z wolna”.
Próżne było wołanie Pawła, daremne siłowania poczciwych inwalidów!
Nie było rąk i siły do szczerych życzeń serca; trumna chwiała się ciągle, niebezpieczeństwo groziło... a Paweł bladł i rumienił się na przemian. Widząc w końcu, że upuszczą trumnę, że przy tym wyda się sprawka jego, z rozpaczającym głosem zawołał: ,,Bywaj, Wojciechu! I kto jeszcze ma ręce zdrowe!” I rzuciło się kilku z obecnych, zatrzymali spadającą
trumnę i wolno spuścili ją na ziemię, a Paweł rzucił się na nią, oburącz ją obejmując i całym
okrywając ją ciałem. Jedni mniemali, że padł zemdlony ze zbytecznego wysilenia; inni, że
wierny sługa ostatni raz Pana swego żegnał, spólnicy tylko wiedzieli, dlaczego tak mocno
wieko trumny przyciskał... póki nie nadszedł karawan, na który bezpiecznie osadzoną być
mogła.
A całą tę scenę zamieszania i trwogi okalała gromada niemocą dotkniętych inwalidów;
wszyscy smutni, wszyscy dotknięci tym żywo, że im zabrakło siły, aby pułkownika zanieść
do grobu. Poszli za nim w milczeniu, ponuro, ze wzrokiem w trumnę wlepionym, póki nie
stanęli nad świeżo wykopanym grobem, póki na dno jego zwłok nie spuszczono! Wtenczas
dopiero każdy z nich sięgnął po bryłkę ziemi, rzucił ją na trumnę, przeżegnał się, zmówił Pozdrowienie Anielskie i rękawem pozostałej ręki otarł łzę, która na zwiędłe lica spłynęła!

*
Wieczorem dnia tego siedział Paweł z Wojciechem w najciemniejszym kącie karczmy;
zdawało się, że potajemnie coś z sobą rozmawiają, bo się często ku sobie nachylali, aż się
głowami trącali; kiedy niekiedy wyrzekł który z nich parę oderwanych wyrazów: „Przecież
go teraz każdy pozna” – mówił Wojciech. ,,Trzymaj, a nie puść!” – wołał Paweł. ,,Co się
udało, to się udało” – rzekł tamten: „Ale” – odrzekł ten; a w końcu zamilkli oba, bo sen przemógł nad nimi, aby się tajemnica nie wydała.
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IGNACY CHODŹKO
1794 – 1861
Lata trzydzieste XIX wieku przyniosły w literaturze polskiej ponowne odrodzenie zainteresowań starą tradycją obyczajową oraz wyraźny zwrot w kierunku tematyki domowej i rodzinnej. Patronował tym przemianom Mickiewiczowy Pan Tadeusz, obok którego poczęły
zaraz powstawać podobne kolorytem gawędy i powieści prozą, przede wszystkim zaś słynne
Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Ta sama fala wyniosła również na powierzchnię
podobne im tonem, acz spokojniejsze tokiem Obrazy litewskie mało wówczas znanego Ignacego Chodźki, który skończywszy nauki w uniwersytecie wileńskim osiadł spokojnie w rodzinnej wiosce i zaczął tam wieść gospodarkę, raczej z przymusu niż z upodobania, które go
już od dawna ciągnęło w stronę literatury.
,,Pisał więc pan Ignacy – jak sam o tym później opowiadał – szumne ody, milutkie a n a k r e o n t y k i , słodziutkie t r i o l e t y i c z t e r o w i e r s z e ; niekiedy złośliwym e p i g r a m a t e m dopiekł rywalowi, a niekiedy zdobył się na wiersz quasi modo bohaterski, równo od
początku do końca trzynastomiarowy, na chwałę kolegi-poety, który mu wzajemną odpłacił
monetą.”
Cała ta okolicznościowa poezja ustała z chwilą wzięcia przez niego pióra gawędziarza,
które poczęło teraz z upodobaniem kreślić plastyczne opisy brzegów Wilii oraz rozrzuconych
po tych okolicach domów szlacheckich, a także opisy rodzinnego i towarzyskiego życia ich
mieszkańców, później zaś barwne obrazy niedawno minionej przeszłości, przybliżające młodszym czytelnikom ostatnie lata epoki stanisławowskiej. Wszystko to było sowicie okraszone
anegdotą i zilustrowane tu i owdzie ciekawym szczegółem historycznym, a przy tym nakreślone w barwach tak „prawdziwych i ciepłych”, że z miejsca zdobyło serca publiczności literackiej, która po prostu wyrywała sobie z rąk poszczególne serie Obrazów (Brzegi Wilii, Pamiętniki kwestarza, Dworki na Antokolu).
Literacka metamorfoza Chodźki objęła również jego zasadnicze poglądy na literaturę, czyniąc tego zatwardziałego klasyka, który przez długie lata wiódł zacięty bój z młodszymi kolegami-romantykami (Odyńcem i Korsakiem), takim samym wyznawcą i praktykiem romantyzmu jak i jego niedawni adwersarze.
Po Obrazach litewskich przyszła kolej na Podania litewskie, po tych zaś na śliczne Dwie
konwersacje z przeszłości. Te Konwersacje stały się, niestety, swego rodzaju podzwonnem
literackim dla autora, który wkrótce po ich opublikowaniu stracił już na zawsze dawną popularność i dawny szacunek współczesnych.
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Dwa były powody tej niespodziewanej katastrofy życiowej: pierwszym z nich – niegodne,
wiernopoddańcze wystąpienie pisarza na kartach osławionego „Albumu Wileńskiego”, w
którym złożono hołd carowi Aleksandrowi II; drugim – jego szkodliwe, reakcyjne zachowanie się w łonie wileńskiego komitetu włościańskiego, w którym stanął na czele zachowawczej
większości, ścieśniającej uwłaszczenie włościan do zagadnienia dobrowolnego oczynszowania.
Pierwsze wystąpienie zostało gwałtownie potępione przez Klaczkę i Kornela Ujejskiego,
drugie zaś przez Syrokomlę, którego oburzenie wybuchnęło wtedy w wierszu Wyzwolenie
włościan: ,,O! wstyd mi Wilna! Nie chcę być Litwinem! – I hańba mojej herbowej pieczęci!”
Autor Obrazów litewskich ugiął się pod tym publicznym potępieniem, wpadł w melancholię i prawie zupełnie odsunął od życia literackiego, choć ciągle jeszcze – z nałogu, jak powiadał – kontynuował rozpoczęte prace pisarskie. W parę lat później umarł i dopiero ta śmierć
rozładowała atmosferę niechęci, jaka nagromadziła się wokół jego osoby w ostatnich paru
latach, które ją poprzedziły.
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SAMOWAR

Twoja fortunka, choćby i chatka,
Będzie się dobrze wydawać,
Jeśli z sta złotych będzie intratka,
A z nich choć dziesięć zostawać...
Lecz gdy ci w głowie wielmożność zaświeci,
Zechcesz żyć huczno, huczno przyjąć gościa,
Jak jegomościem zostałeś z waszeci,
Tak znów waszecią będziesz z jegomościa.

I
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Ktoż w Litwie nie zna starego Muchina? Któryż dom nie ma go przynajmniej raz na rok
gościem? Od kogóż odlegli od miast mieszkańcy dostają wybornej lub miernej, w miarę jak
chcą płacić, herbaty? Któż dostarczy ciepłego przed zimą tułuba? Smacznego na post kawioru? Słodkich dla paniczów i panienek konfitur, na które swoje całoroczne małe gromadzą
dochody? Zna on już wszędzie po imieniu każdego, każdego dawnym mianuje przyjacielem,
każdemu ma coś do przypomnienia, dla wielu przywozi ukłony i nowiny o zdrowiu od daleko
mieszkających krewnych lub przyjaciół; słowem, on tu w Litwie ma pewnie więcej znajomych i dlań uprzejmych niżeli w swej rodzinnej stronie. Ten tedy Muchin w mroźny styczniowy poranek w wigilią Trzech Króli zajechał przed dom folwarczny rozległego zabudowania, którego dziedzic płacąc nieuważnej młodości długi, zbankrutował na koniec i, opuściwszy staroświeckie pradziadów swych gniazdo, popędził się w świat za fortuną, która mu z
własnego domu uciekła.
Muchin wie, czego komu potrzeba; po serdecznym więc przywitaniu się z gospodarzem,
gdy mu towary przynieść rozkazano, dobywał tułuby z doskonałych macic dla jegomości,
błamy kotów i okopconych zajęcy dla imości, a płócienka, rypsy i nie najlepsze perkaliki dla
panienek; ale na ten raz Muchin się oszukał, bo pan Baltazar Sularski w ciągu roku, który
przedzielił tu bytność kupca, z ekonoma został właścicielem części majątku rozdzielonego
między dłużników rozrzutnego dziedzica, któremu własne jego dochody pożyczając jak swoje, naliczył sobie należność i za nią usadowił się wiecznym a wilczym prawem na folwarku,
gdzie wprzód ekonomską zajmował gospodę. W przeszłym jeszcze roku Muchin nic już w
pałacu, a wiele na folwarku utargowawszy poznał, na co się zanosi, i przepowiedział zły koniec dziedzicowi, i dlatego prosto już teraz przed folwark zajechał. Wniósłszy do izby towary
postrzegł w niej niejakie odmiany: była na nowo wybieloną, na miejscu zydla stała kanapa,
którą on niegdyś w pokojach dziedzica widział; przed nią stolik czeczotkowy, kilka krzeseł
około stolika; na ścianach, na miejscu pobożnych obrazków, cztery pory roku, Vénus à la
Titien i historia syna marnotrawnego. „Ha! – pomyślił stary lis – coś tu inszego pokazać
przyjdzie”.
Jakoż z oburzeniem odrzuciła imość i panienki wszystko, co przyniósł, a jegomość objaśnił
zadumienie Muchina wykrzykując w pełności ukontentowanej miłości własnej:
– Ja tu już pan, panie Muchin! Ja pan! Diabli wzięli mego pana, podkomorzyca! A teraz ja
tu pan!
– No pozdrawlajem! pozdrawlajem – rzekł Muchin – napijemy się wódeczki za zdrowie
pańskie! To dobrze! To wyśmienicie! Ja etomu oczeń rad! I imość kochanińka! I panienki
tepier barysznie! Eto charaszo! Eto oczeń charaszo!
Tymczasem mruknął kilka słów niezrozumiałych towarzyszowi, a gdy ten zabierał wszystkie towary i wynosił, Muchin wyliczał długi regestr innych, przy każdym dodając zalety i
nazwiska kupujących; gdy wspomniał czaj i samowary, panna Salomea, starsza córka ichmość gospodarzy, podskoczyła raźnie, jakby starego Muchina pocałować chciała!
– Ach! Samowary, papuniu, samowar i czaju; wszak to wszędzie piją herbatę z rana i wieczorem nawet, a my tylko jedni lipowym kwiatem i dziewanną dusić się musiemy; papa dalibóg musisz kupić samowar; czy Pan Bóg papie nie dał, chwała Bogu, teraz i majątku? Czy nie
ma za co?
– Ej! Co tam bredzisz – ofuknął się jegomość – idź precz z tym swoim samowarem; ot napijemy się z poczciwym Muchinem żytniej herbaty, to lepiej będzie; do waćpana, panie Muchin.
Salomea widząc, że idąc tak otwartą drogą nie trafi do celu, pociągnęła nieznacznie mamę
za suknią, weszła do alkierza, a za nią i mama; tam z płaczem przełożyła mamuni, że ,,nigdy
za mąż nie wyjdzie, kiedy tak – rzekła – żyć będziemy jak dotąd”.
– Bo nikt nie bywa u nas, więc któż nas obaczy? A choćby kto i przyjechał, czy my po
ludzku przyjmiemy? Ot pan asesor może i doprawdy ma się do mnie, bo nieraz powtarza, że
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mnie kocha, ale cóż? Kiedy jak tu przyjedzie, to jegomość wita go pierwszym słowem: „Ja
podatki opłaciłem” – traktuje potem prostą wódką, a dla koni nie daje obroku; i czy mało kto
by się zdarzył...
– Nu dak co? – przerwała mama chcąca dopomóc losowi córeczki – czegóż trzeba?
– Trzeba, mamo, kupić samowar i herbaty, mieć czym przyjąć i potraktować gości! Czy
mama nie potrafi jak i drugie gospodynie zasiąść pięknie za stolikiem, nalewać herbatę i prowadzić rozmowę? Czy mama nie widziała ludzi i świata?...
– Da to prawda, czy mało gdzie ja była i czy mało co widziała!!!
Salomea tym sposobem wzruszywszy w sercu mamy i miłość rodzicielską, i miłość własną, była pewną swojego.
– Niechajże mama idzie – dodała, całując jej rękę – i niech jegomość kupi samowar.
– Da kupi, pewnie kupi – rzekła mama i obie wyszły z alkierza.
Pan Sularski tymczasem potrójną odbywszy z flaszki kolejkę z Muchinem dobił targu o
tułub i wnet się weń ustroiwszy przechadzał się rozkosznie po izbie, podejmując go u pasa
obiema rękami w górę, bo był za długim na niską i krępą figurę jegomości.
– A co, duszko? Widzisz, w jakim ja sobie tułubie? Powlekę go suknem i dam kołnierz ze
starej m i e d ź w i e d n i nieboszczyka podkomorzego, którą na licytacji w czasie eksdywizji
kupiłem, ot będę miał i m i e d ź w i e d z i e .
– Da mniejsza o twoje m i e d ź w i e d z i e ! Ot waszeć jegomość – bo pani Sularska, dla
której przez lat trzydzieści mężulo był w a s z e c i ą , trudno do jegomościa przywyknąć mogła,
i najczęściej etykietalne i nałogowe zwanie męża razem łączyła – ot waszeć jegomość kup
lepiej s a m o w a r i h e r b a t y !
– Czy znowu z samowarem? Na co tobie, duszko, on potrzebny? Ja piję z rana wódkę i ty
czasami mnie pomagasz; no i kawę zgotujesz, kiedy jaki mości pan przywlecze się; córki
niech piją mleko, niechaj sobie i dziewannę z miodem...
– Ot waszeć bałamucisz – przerwała imość – i po wszystkim; chcesz, gdyby ciebie ludzie
znali, chcesz córki za mąż powydawać, a nie chcesz żyć jak ludzie !
– Papa wszak mówił onegdaj – odezwała się pokornie Salomea – że chce zostać sędzią
granicznym.
– Ale, sędzią! A czy ten samowar zrobi mię sędzią?
Poparł całą swą wymową żądanie imości i panienki Muchin. Jeszcze razy ze trzy imość
traktowała go wódeczką, a za każdym razem Muchin podwyższał cenę samowaru, obawiając
się, aby udobruchawszy się nie zapomniał się i nie stracił na przedłużonym targu; na koniec
jegomość volens nolens uległ rozkazom żony, prośbom córki i radom Muchina, który odebrawszy podwójną wartość samowaru zaniósł go z poważną i pontyfikalną miną na stolik w
kącie, jakby umyślnie na przyjęcie dostojnego a błyszczącego gościa przygotowany. Funt
herbaty dopełnił reszty kupli i pan Sularski ostatnią z Muchinem z flaszy wychyliwszy kroplę,
po kilkakrotnym zapewnieniu kupca, że nigdy nie minie tak c z e s n y c h gospodarzy, rozstali
się wzajemnie z siebie kontenci.
Nie mogła się nacieszyć panna Salomea z nowego naczynia! Ustawiała go rozmaicie na
stoliku, przypatrywała mu się z siostrami i braciszkiem Mateuszkiem, i z daleka, i z bliska;
rozbierała go na części, egzenterowała wewnątrz, ale zawsze w duchu przyznać musiała, że
ani sama, ani nikt w domu nie wiedział, jak postąpić, aby przygotować herbatę na samowarze.
Nagle myśl ją wielka objęła: „Jutro imieniny papy !!! Jutro...” – i znowu skoczyła pędem, i
znowu pociągnęła mamę za suknię do alkierza.
– Wiesz co, mamo?
– Nu dak co?
– Jutro imieniny jegomościa, Trzech Króli: Kasper, Melchior i Baltazar!
– Aha! Nu dak co?
– Zrobim, mamo, siurpryzę!
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– Co to jest: siurpryzę? Czy to pieczono, czy gotowano? Może wiele trzeba jajek i masła?
A tu nie ma; a może jeszcze czego i z kramów?
– Ale nie, mamo! Nie!
– Waszeć, Salomciu, niepotrzebnie u pani sędzinej nauczyłaś się pańskich fumów! My
szlachta, na co nam to potrzebno! Tak daj pokój tym syr... sur... jak tam gadasz!
– Ale, mamo, to nie potrawa, to co innego!
– Nu dak cóż?
– To znaczy, że mimo wiedzy jegomościnej zaprosiemy na jutro gości, wydamy herbatę z
samowaru i obejdziemy imieniny papy; siurpryza znaczy to, że jegomość tego się nie spodziewa i wiedzieć o tym nie powinien.
– Nu dak co? dak trzeba powiedzieć jegomościu?
Zniecierpliwiona córunia taką niewyrozumiałością mamy: „Ale co imości dzieje się?” –
rzekła i zaczęła obszerniej i jak można najjaśniej tłumaczyć swoje plany, a że na końcu matka
nie powtórzyła swojego „nu dak co?”, więc milczenie wziąwszy za zgodę i wyrozumienie
wyszła z alkierza panna Salomea i do dalszych zabrała się na jutrzejszą fetę przysposobień.

II
W opustoszałym gmachu pozostałym dziedzicowi od rozdzielonych obszernych wiosek,
jakby na pomnik grobowy dostatniej jego przedtem fortuny, mieszkało jeszcze dwóch sług
jego. Stary Michał, kucharz jeszcze dziadowski, duszą i sercem przywiązany do familii panów swoich, których trzem pokoleniom wiernie służył; płacząc on co dzień nad zniszczeniem
ostatniego swego pana, którego na ręku wypiastował, pilnował ścian pałacu i zazierał niekiedy do kuchni, rozmyślając sam o przyszłości z uczuciem takim, z jakim stary wojownik pogląda na pola, które niegdyś były placem jego tryumfów. Nienawidził on Sularskich, bo znał,
że oni przyspieszyli ruinę panicza, i podzielał tę nienawiść ze współmieszkańcem swoim Józefem, niegdyś lokajem, kamerdynerem i faworytem panicza. Ten włócząc się z panem po
miastach, dworach i miasteczkach przejął obyczaje i manierę sługom wielkich panów właściwą, to jest grubiaństwo i zarozumiałość dla niższych, a usłużność i filuterię dla wyższych
stanów; nie cierpiał także Sularskich, bo gdy dawniej odnosząc im często rozkazy pańskie
połajał ekonoma, zniósł on to cierpliwie i jeszcze imość nieraz pana Józefa na śmietanę zaprosiła, a teraz Sularski kwitując za swoje nieraz eleganta Józefa chamem nazwać odważył się
i stu bizunami grożąc, dodawał: „Odpowiem panu twojemu i zapłacę mu, bo taki on hołysz
jak i ty”. Oba zaś słudzy jak Izraelici Mesjasza tak czekali powrotu swego pana. Wraz po
eksdywizji pojechał on do bogatego a bezdzietnego stryja swojego, którego jedynym był
dziedzicem, z nadzieją możnego odeń wsparcia i powrotu z pieniędzmi do fortuny, a zatem ze
sposobnością wyrugowania z niej nowych jej posiadaczów.
Wieczorem w dniu bytności Muchina w jednym z pokojów pałacu stary Michał, siedząc w
milczeniu, wiązał siatkę, bardziej z nałogu niżeli z potrzeby, staw bowiem ryb pełny należał
do pana Sularskiego; zażywał przy tym często tobakę, kiwał głową i wzdychał kiedy niekiedy. Józef, w ostatkach niegdyś sajetowego surduta, poprawiał ożogiem ogień w piecyku, palił
fajkę z długiego, pańskiego cybuka i przewalając się na łóżku prawił Michałowi androny o
swoich dowcipnych sztukach w Warszawie, w Wilnie i wszędzie, gdzie bywał, wydarzonych.
Za każdym nowym jego kłamstwem Michał kiwał głową i zażywał tobakę, a wtem weszła
panna Salomea do izby.
– Dobry wieczór, Michale! Dobry wieczór, Józefie!
Nie odpowiadając na komplement Michał, a prosto zawsze zmierzający do interesu:
– A czego waćpanna chcesz? – zapytał.
– Przyszłam, mój kochany Michale, prosić u was jednej rzeczy!
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– Jakiej rzeczy? My z łaski waćpaństwa żadnej już rzeczy nie mamy: stoły, stołki, krzesła i
kanapy, wszystko a wszystko zabraliście; siedzicie, jecie, śpicie na naszych rzeczach!!! Niech
wam Pan Bóg... – zatrzymał się stary... „grzech przeklinać” – pomyślał, dokończył więc odmieniając przeklęstwo na życzenie, niezupełnie wszakże życzliwym być mogące.– Niech
wam Pan Bóg po sprawiedliwości dopomoże! Czegóż waćpanna chcesz?
Panna Salomea zaróżowała się pąsowo na tę apostrofę staruszka, jednak cierpliwie zniósłszy:
– Nie o to idzie, kochany Michale – rzekła – ja nic brać od was nie chcę, ale przyszłam
prosić, abyście mię nauczyli jednej rzeczy.
Grzeczniejszy Józef od Michała wstał przecież z łóżka i zapytał:
– Czegóż takiego chce panienka nauczyć się od nas?
– Mój papa kupił dziś od Muchina samowar!
– Ehe! Już i samowar od Muchina; lepiej by kupił garnków od Ławryna – mruknął uszczypliwy Józef.
Znowu rumieniec oblał piękną buzię Salomei, ale, jakby nie słyszała gorzkiego konceptu,
kończyła:
– Ja wcale tego nie chciałam, bo na co to nam potrzebne, ale cóż? Ojciec uparł się i kupił;
otóż proszę, kochany panie Józefie, naucz mię, jak robić herbatę na samowarze.
– Harbatę na samowarze? – powtórzył niedbale pan Józef poprawiając znowu ożogiem w
piecu – to wielki zachód!
– Zdaje się, że nie tak bardzo, ot wszak tu jest ogień i żar, ja każę przynieść samowar, a
Józef tak będziesz dobry, że mnie dokażesz, jak co zrobić? Będę starać się odsłużyć tę łaskę
panu Józefowi.
– A dlaczegóż koniecznie dziś? Już późno, węgle nie wypalone, będzie czad, pochorujem
na głowy i nic więcej; niechaj którego tam dnia innego, to obaczemy.
– Ale bo, mój Józefie, ale bo widzisz... – panna Salomea nie chciała powiedzieć przyczyny
pośpiechu, lecz nie było innego sposobu zobowiązania Józefa, więc odważyła się na koniec –
bo widzisz, mój kochany Józefie, jutro Trzech Króli.
– Aha! jutro Trzech Króli – odezwał się Michał – wielkie święto! Nieboszczyk pan stary,
niech Bóg świeci nad duszą jego, zawsze w wigilią Trzech Króli pisał sam swoją ręką kredą
jakieś święte litery na każdych drzwiach i powiadał: „Tędy biada nie wejdzie”; i, chwała Bogu, za jego czasów nie weszła. Ale po nim nikt liter nie pisał i... – tu zażył mocno tabaki, pokiwał głową, westchnął głęboko i znowu siatkę wiązał spokojnie.
Dowcipna Salomea wnet schwyciła za węgiel i rada, że się przypodoba staremu:
– Ja, kochany Michale – rzekła – tymczasem choć węglem napiszę na waszych drzwiach te
trzy litery; właśnie tylko co ojciec napisał toż samo i u nas, a jutro przyjdę z kredą i przepiszę.
Nieszpetną więc rączką ująwszy delikatnie, aby się nie umazać, węgielek napisała Salomea
na drzwiach wielkie C. M. B. Michał, trzymając iglicę w nie dowiązanym oku siatki, patrzał
na piszącą.
–Czekaj, waćpanna, jeszcze nie wszystko – rzekł. – Jegomość nieboszczyk kładł krzyżyki
między literami.
Salomea podjęła węgielek i położyła krzyżyki.
– Nu, teraz dobrze, daj Boże waćpannie zdrowia; i.męża da Pan Bóg, kiedy nosów w górę
zadzierać nie będziecie, jak zaczynacie.
Cierpliwa panienka znowu do Józefa się obróciła i rozumiejąc, że zapomniał o zaczętej
powieści:
– Więcże, kochany Józefie, nauczysz mię zaraz, o co cię proszę?
Ale Józef chciał wyczerpać do dna przyczyny i zamiary panny ekonomówny, domyślał się
bowiem czegoś nadzwyczajnego, i postanowił albo dobrze ze zręczności skorzystać, albo odpłacić znakomitym figlem za niegrzeczne przegróżki Sularskiego.
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– A cóż panienka zaczęłaś mówić o jutrzejszych Trzech Królach i nie kończysz? Dlaczegóż koniecznie jutro potrzeba herbaty z samowaru? Czy będą goście jacy?
– Otóż to, widzisz, kochany Józefie, jutro imieniny papy.
– Jakiej papy! – odezwał się znowu Michał – papa to chleb, a kiedyż to imieniny chleba?
– Nie, Michale! To imieniny naszego ojca; wiesz, że jemu imię Baltazar, a teraz to zwyczajnie ojca dzieci nazywają papą!
– Dawniej–odpowie Michał–dzieci chleb nazywali papą, a ojca tatulą; ale to wszystko jedno, zawszeż ojciec dzieci swoje chlebem karmi, więc i to papa, i to papa.
Po tej moralnej uwadze znowu Michał siatkę wiązał.
– Otóż, mój kochany Józefie, może jutro ktoś zdarzy się do nas, to by ojciec był rad, gdyby
dać herbatę z kupionego samowara.
– A któż może się zdarzyć? Chyba zaprosicie kogokolwiek sami.
– Mama podobno ma poprosić z kościoła na podwieczorek i na herbatę panią sędzinę z
córkami; podobno będzie pan asesor i jeszcze tam ktokolwiek może.
– A to co innego, to będą huczne imieniny pana Sularskiego. No, to sprawiedliwie, trzeba
dać herbatę z samowara!
– Więc, Józefie, ja pobiegnę po samowar.
– Na co to potrzebne! Jutro, jak się zbiorą goście, panienka daj mi znać, ja przyjdę do piekarni i tam wszystko należycie urządzę.
– Ale bo, mój kochany Józefie, jak czasem jutro w domu nie będziecie, a my naprosimy
gości!
– Kiedy ja panience daję słowo, że nigdzie nie oddalę się i będę czekał tu na miejscu, bądź
panienka spokojna!
– Zmiłuj się, kochany Józefie! I sam herbaty się napijesz, i podwieczorkiem potraktujemy,
i jeszcze postaram się chusteczki jakiej na szyję dla Józefa.
– Nu dobrze, dobrze, idź waćpanna spać, a jutro wszystko pójdzie jak najwyśmieniciej.
Nie dowierzając panna Salomea szalbierskiemu uśmiechowi pana Józefa, jeszcze mu powtarzając prośby raz i drugi dygnęła, po uroczystych na koniec zaręczeniach poszła do domu,
zostawując Michała już drzemiącego, a Józefa zamyślonego nad wyborem swego jutrzejszego
postępowania. Ważył on na jednej stronie zyski swoje: podwieczorek! Herbata! I chusteczka!
Na drugiej śmiech, wstyd i złość dla Sularskich. Ważył, rozważał, miarkował – i jak to najczęściej bywa na świecie w wyższych i niższych stanach, zło przeważyło, zasnął więc wybierając tylko sposoby swej zemsty.

III
Nakryto pięknie stolik, a zebrani liczni goście obsiedli go dokoła; imieninki Sularskiego
wybornie obchodzono. Pani sędzina, primadonna tej fety, z trzema córeczkami, rówiennicami
w wieku trzech panien Sularskich, w wybornym była humorze! Pan asesor, zalecający się na
przemian to do starszej panny sędzianki, to do starszej panny bywszej ekonomówny, znajomej nam panny Salomei, w wybornym był humorze. Jego sekretarz, człek tłustych policzków
i bogatego wąsa, poglądający z rozkoszą na sporą karafkę czerwonej cieczy w rezerwie na
kominku stojącą, wróżąc jej smakowity wkrótce użytek, w wybornym był humorze. Pan komornik byłej tu eksdywizji, przybyły po resztę od kupca doliczanych solariów i odebrawszy
je od pana Sularskiego z sowitością, w wybornym był humorze. Sam jegomość dobrodziej,
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gospodarz i solenizant, w nową czarną, suto taśmami oszemerowaną był odziany węgierkę;
szeroka, jedwabna, zielona na szyi chustka w długich końcach spadała mu niedbale na piersi i
łączyła się z łańcuszkiem od zegarka za nadrę wepchniętym, a tym sposobem grubopłaska
figura jegomościa na dwie szerokie połowy bławatno-złocistą wzdłuż się przedzielała pręgą.
Grzeczni goście w niedostatku koniecznego dlań tytułu nazywali go bez różnicy to skarbnikiem, to rotmistrzem, ustrojony więc i utytułowany pan Sularski w wybornym był humorze.
Jejmość na koniec, poglądając z rozkoszą na swoje trzy pociechy, rzeczywiście piękniejsze od
trzech panien sędzianek, podchodziła do jegomościa i szepcząc mu na ucho tę sprawiedliwą
swej radości przyczynę gładziła go pod brodę i ze szczególniejszym przymileniem pytała pomrukiwającego mężula:
– Nu dak cóż, duszko? Nu dak co?
A to oznaczało wyraźnie, że w wybornym była humorze! A tak cała zebrana czereda w
najpiękniejszym usposobieniu około stolika, jakem to powiedział, osiadła.
Tymczasem Józef dotrzymując wczorajszej obietnicy za daniem mu hasła przystawił się
naprzeciwek i już od pół godziny z młotkiem pracował około samowara, dowodząc pannie
Salomei, że zepsuty samowar kupiono, że go klinować i naprawiać musi. Samowar był wyśmienity i cały; na co zaś ten ladaco godził, skutek to potem okazał! Lecz nie uprzedzajmy w
opowiadaniu kolei ważnych dnia tego wypadków!!!
Dwoma przeciwnymi sobie elementami, wodą i ogniem, napełniony samowar wzniósł oburącz Józef i powolny prośbie panny Salomei, zadarłszy jak najwyżej swój nos w górę, raczył
wnieść do pokoju i postawić wśród gości na stoliku to nieszczęściem brzemienne naczynie.
Natychmiast Salunia z niewymownym wdziękiem piękną swą rączką na wierzchołek kurzącego się komina c z a j n i k wzniosła.
O dziewico! Dlaczegóż tyle wiesz o sile pary, ile przed stu lat najwięksi filozofowie wiedzieli! Dlaczegóż nie wiesz, że ona dziś pędzi okręta przez morza, pędzi wódkę w browarach!
Że hamowana rozrywa! – ale dziewica siedzi najspokojniej przy panu asesorze i nim w czajniku herbata naciągnie, słucha z miłym uśmiechem jego duserów.
Kipi war, syczy, niecierpliwie mocując przybitym wiekiem. „Czas nalewać herbatę”, odezwała się pani sędzina. Panna Salomea powstaje i chce ująć czajnik; pan sekretarz ujmuje za
butelkę czerwonej cieczy... a wtem... zrywa się wieko samowara i ulatując do góry wywraca
imbryk, który spada na głowę kochanego pieszczotki Mateuszka i gorącą go po twarzy i
uszach oblewa herbatą; wierzch spadając trafia na łysinę papuni, który jęczącym „oj! oj! oj!”
zawtórował wrzaskom dziecięcia. Tymczasem nagle uwolniony war, prysknąwszy gwałtownie na oczy, twarze, nosy i gorse osiadłej około i zamoderowanej męskiego, żeńskiego i nijakiego rodzaju gawiedzi, jak lawa z krateru gorącymi potokami się rozlał. Na dobitkę w powszechnym zamieszaniu i wrzasku ktoś trącił nieostrożnie modny, na jednej nóżce, stolik –
wywraca się samowar i raptem półwiadrem waru podlewa obróconych tyłem do stolika panią
sędzinę i pana komornika a panu asesorowi, ocierającemu właśnie trzewiczki na sparzonej
nóżce panny Salomei, w gęstą czuprynę gorącego z żarem zasypuje popiołu. Tu zgiełk i krzyki przeszły wyobrażenie. Wszyscy jednym popędem skoczyli do bokówki uciekając od piekielnego, ogniem i warem buchającego, smoka. Lecz asesor z kurzącą się czupryną wyleciał
do sieni i krzyknął: ,,Palim się!” Na to słowo przerażeni w bokówce rzucają się gwałtem do
okna; w mgnieniu oka wyparte z uszaków i podbite – otworzyło wolny przestwór, przez który
cisnąc się jedno przez drugiego cała kompania na koniec w wysokiej hurbie śniegu tuż pod
ścianą osiadła!!! Niech mi daruje przezacne towarzystwo w śniegu uwięzłe, gdy powiem, że
nie jęczało, nie krzyczało, lecz na kształt ruj wilków około Gromnic zebranych różnymi głosami wyło. A co najgorsza, że jak prawie zawsze i wszędzie w złej doli, niezgoda wszczyna
się między nieszczęśliwymi, tak i tu pani sędzina poczęła łajać panią Sularskę, po razy kilka
ją przeklętą ekonomową nazywając. Można było darować tak boleśnie podlanej sędzinej i
pani Sularska skłonną być się okazała do puszczenia płazem obelgi, bo tylko zawołała:
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– Nu dak co, że ekonomowa? Nu dak co?
Ale panna Salomea, obok matki w hurbie siedząca, wcale niegrzecznym sposobem pomściła się za mamę, wykrzykując:
– Ach! Waćpani sędzina! Osobliwość! Sędzina! Osobliwość!
I byłoby dalej zaszło, lecz wybiegła czeladź, a na jej czele z zalanym pożarem na głowie
asesor i sekretarz jego z butelką czerwonej cieczy w ręku, którą arcyprzytomnie z powszechnego uratował zniszczenia. Wydobyto niektórych, niektórzy sami wybrnęli i powracano do
pokoju. Nikt nie był bez szwanku, każdy oparzony lub opalony złorzeczył i przeklinał. Imościanki piszcząc i płacząc z bólu pytały się wszelako jedna drugiej, czy zblakują oblane sukienki? Proszę tu ufać losowi! Przed chwilą wszystko było wesoło!!!
Sam jegomość złapał czającego się za piekarnią Józefa i całą winę nań zwalając chciał
pójść z nim w tuzy. Retyrujący się Józef oskarżył pannę Salomeę.
– Jam panienkę nauczył, jak postępować z samowarem, cóż ja winienem?
Usprawiedliwiony Józef uciekł, a jegomość, wpadłszy z zakrwawioną łysiną do sieni, jednym zamachem dwa smagłe policzki wyciął po pięknej buzi Salomei; ledwo drugiego dokończył, gdy bolesny w plecy kułak dał mu uczuć, że córka ma mścicielkę w mamuni, chciał
więc i żonę aplaudować zapamiętały Sularski, lecz pan komornik stanął w obronie.
Owóż na przekór wszystkim prawie powieściom kończącym się pospolicie weselem, moja
kończy się n i e w e s e l e m – bo katastrofa taka zniweczyła wszelkie nadzieje panny Salomei
z oświadczeń pana asesora powzięte, a które świetnym obchodem imienin papy i wyniesieniem się nad dotychczasową ekonomską sferę ugruntować chciała. Chociaż bowiem po najrychlejszym odjeździe rozgniewanej sędzinej i dalszej kompanii pan asesor z sekretarzem i komornikiem, powodem uratowanej czerwonej cieczy, zostali i ona z udobruchanym gospodarzem do ostatniej wysuszyli kropli, wszelako uległa tak sowitej kontuzji panna Salomea nie
pokazała się więcej.
– Nu dak co? Że ojciec ciebie szturchnął!! Nu dak cóż? Dlatego to nic! Ot tylko wstań i
wyjdź zaraz – mówiła do niej matka w alkierzu.
Na tę rozsądną radę Salomea odwróciła się tylko do ściany i mocniej stękać poczęła, a
tymczasem i pan asesor wyjechał zabrawszy z sobą samowar, który mu pan Sularski, jako
przyczynę wszystkich kłopotów, z ukontentowaniem darował.
„Gdzież oryginały – zapytasz, czytelniku – dla których by powiastka ta za obrok duchowny służyć mogła? Komuż by ją poświęcić i, że tak powiem, przypisać należało?” Ach, zejdź
czytelniku, do wielkich niegdyś hrabstw naszych, na malutkie dziś przez ekscywizje porozdzielanych cząstki, zejdź do tych kilkochatkowych panków, pragnących piąć się jak kilkodziesiętni; iluż tam Sularskich? Ileż panien Salomeek najdziesz!!! Im więc to poświęcam
moje powiastkę z wróżbą niechybną w godle i z sensem moralnym w takim epilogu:
Gdy cię los w niskim pomieścił stanie,
Zbytkiem się nie unoś zdrożnym –
Lepiej być dobrym m o s p a n i e ,
Niżeli śmiesznym w i e l m o ż n y m .
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JÓZEF KORZENIOWSKI
1797 – 1863
Guwerner prywatny, profesor liceum, profesor uniwersytetu, dyrektor gimnazjum, wizytator szkół, dyrektor wydziału oświecenia – oto kolejne szczeble kariery życiowej wybitnego
pedagoga Józefa Korzeniowskiego, który był gorliwym pomocnikiem margrabiego Wielopolskiego przy reformowaniu szkolnictwa w Królestwie Polskim oraz przy organizowaniu warszawskiej Szkoły Głównej.
Wydaje się też po prostu nieporozumieniem, że ten gorliwy i oddany swojemu zawodowi
pedagog – widać to wyraźnie z przebiegu jego pracy urzędowej – zajmował się oprócz tego
literaturą.
A jednak to nie pedagog bynajmniej, ale literat. O tym, że Korzeniowski był pedagogiem,
wiedzą tylko nieliczni specjaliści; o tym, że był powieściopisarzem, wiedzą tysiące jego czytelników, którzy do dzisiaj jeszcze – już blisko w sto lat po zgonie autora – rozczytują się z
zaciekawieniem w Spekulancie, w Kollokacji, w Tadeuszu Bezimiennym, w Krewnych, w
Garbatym.
A przecież Korzeniowski był również autorem dramatycznym, którego komedie obyczajowe i teraz jeszcze trafiają na deski sceniczne. Ba! – był nawet, co prawda dosyć krótko, i
poetą, i teoretykiem poezji, a to dziwne połączenie tylu talentów literackich z trudami pracy
pedagogicznej i z kłopotami taktyki urzędowej było między innymi wynikiem jego wielkiej
ambicji, która nie pozwalała mu (jakże szkodliwie i niepotrzebnie!) na wyłączne poświęcenie
się umiłowanemu od najmłodszych lat powołaniu pisarskiemu.
Owa ambicja przejawiła się już bardzo wcześnie, bo jeszcze w latach chłopięcych, kiedy to
Korzeniowski zaprosił córeczki swego gospodarza na egzamin szkolny, zapewniając je, że
dostanie na nim „order na szerokiej żółtej wstędze z napisem z jednej strony: Zur Belohnung,
a z drugiej z ogromnym orłem austriackim”. Tymczasem upragniony order dostał zupełnie kto
inny, a Korzeniowskiemu „serce się ściskało i płacz serdeczny porwał na tę niesprawiedliwość ludzką”. Zrehabilitował się oczywiście w następnym roku i z dumą poprowadził swoją
klasę do kościoła, wspaniale błyskając żółtą wstęgą, na trzy palce szeroką, z wielką kokardą
na piersiach. „Dziś błękitna wstęga i gwiazda brylantowa mniej by mnie ucieszyły” – pisał po
latach, z rozrzewnieniem wspominając ów epizod. Czy pisał jednak z przekonaniem?
Wychowaniec słynnego Liceum Krzemienieckiego, a później bywalec salonów literackich
Warszawy, dokąd przybył jako guwerner małego Zygmunta Krasińskiego, spędził później
Korzeniowski długie lata w Rosji: najpierw w Kijowie, później w Charkowie. Ten pobyt na
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obczyźnie znacznie powiększył i pogłębił jego doświadczenie życiowe, ale równocześnie w
charakterystyczny sposób ukształtował jego formy obcowania z ludźmi, które nabrały znamion pewnej urzędowej sztywności i wyniosłości. Zrażało to do niego wielu znajomych, nie
chcących zrozumieć, że to jedynie rezultat wieloletniego urzędniczego nawyku i że pod zewnętrznością mizantropa i odludka może się kryć serce gorące i dusza prawdziwie szlachetna.
Takie serce i taka dusza, jakie posiadał na przykład nieszczęśliwy bohater Wtorku i piątku –
tej balzakowskiej nowelki Korzeniowskiego, w której tak żywo odmalował on tragedię młodej dziewczyny oraz obyczaje epoki, w której przyszło jej żyć i kochać.
Ostatnie lata Korzeniowskiego upłynęły w wyraźnej depresji psychicznej, którą pogłębiły
jeszcze wypadki polityczne 1861 i 1862 r. Pisarz zrezygnował wówczas ze swoich stanowisk
urzędowych i wyjechał do Niemiec, gdzie spodziewał się znaleźć ratunek na swoją ciężką,
gnębiącą go od wielu lat chorobę. Umarł w Dreźnie, życząc ojczyźnie, aby ją Bóg prowadził
zawsze „drogami rozumu, pracy i nauki”.
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WTOREK I PIĄTEK

Przeszłej jesieni, po ośmnastu latach ciągłej nie-bytności, byłem w Warszawie, jak się o
tym czytelnicy moi musieli dowiedzieć z ,,Kurierka”, którego numer na różowym papierze,
zamykający chlubny dla mnie anons, otrzymałem z rąk grzecznego redaktora. Podziękowawszy zacnemu weteranowi naszej literatury i sztuki dramatycznej za tak miły podarunek, poszedłem do Saskiego Ogrodu; był bowiem dzień piękny, i ja, mając tegoż dnia po raz pierwszy w życiu widzieć swoją sztukę na scenie, byłem cokolwiek niespokojnym i potrzebowałem
świeżego powietrza. Pod kolumnami pałacu niegdyś Saskiego spotkałem się z dawnym kolegą szkolnym, dobrym znajomym i przyjacielem, który równie jak ja wybrał się na przechadzkę. Poszliśmy więc razem, przypominając dawne czasy: spacery w Krzemieńcu po Górze
Zamkowej i Czorczy; gawędy szkolne o Chońsczyznie, Łuczyńskim i Jargowskim na Tarpejskiej Skale; potem włóczęgi nasze po alejach warszawskich, po cichych i oddalonych uliczkach za Lesznem; wyprawy wodą na Bielany; rozmaite przygody młodości, a potem coraz
poważniejsze przygody i nasze, i nie nasze, nareszcie o żonach i dzieciach. Tak rozmawiając,
przeszliśmy kilka razy środkową aleję i doszedłszy do bramy zwróciliśmy się na lewo.
Chciałem obejść tę boczną i miłą uliczkę, po której tyle ranków schodziłem, na którą patrzałem ciągle lat kilka ze swojego okna w pałacu Zamoyskich, na której czytałem po raz pierwszy Grażynę i spostrzegłem jednę, miłego mi dotąd wspomnienia twarzyczkę. Właśnie byli37

śmy już naprzeciw mojego niegdyś okna, gdyśmy spostrzegli idącego ku nam mężczyznę, z
głową schyloną i zatopionego w myślach. Usłyszawszy, widać, nasz głos, podniósł głowę,
spojrzał na mojego przyjaciela, odwrócił się i poszedł nazad.
– Zejdźmy na bok – rzekł do mnie mój kolega – jest to odludek, dla którego spotkanie
znajomego jest rzeczą bardzo przykrą.
Zeszliśmy więc na prawo; lecz uderzony wyrazem tej twarzy niegdyś pięknej, dziś pokrytej bladością i napiętnowanej ciężkim smutkiem, zapytałem mego towarzysza, czy zna tego
pana.
– Znam go dobrze – odpowiedział – byliśmy niegdyś w jednym biurze i w kilku zdarzeniach oddałem mu niewielkie przysługi. Od lat siedemnastu biedny ten człowiek porzucił
urząd i żyje zupełnie samotnie. Co to dziś mamy?
– Piątek – odpowiedziałem.
– A, to jego dzień – rzekł mój towarzysz. – Każdy wtorek i piątek od godziny jedenastej do
ciemnej nocy przepędza na tej ulicy i to cała jego rozrywka.
– Dlaczegoż tylko w te dni? – zapytałem.
– Z tym się łączy smutna historia, która stanowczo na jego życie wpłynęła.
– Czy ci ona wiadoma? – zapytałem znowu.
– Znam ją dobrze – odpowiedział – i ze wszystkimi szczegółami. Słyszałem ją nieraz z ust
tego biedaka i czytałem opisaną przez niego samego, gdy się tłumaczył przed sądem kryminalnym.
– Aj! – krzyknąłem uradowany – siądźmy pod tym kasztanem i opowiedz mi to.
– Kiedy bo wam autorom niebezpiecznie powierzać takie rzeczy. Co tylko pochwycicie,
zaraz czym prędzej rzucacie na papier, a potem z mokrym jeszcze rękopismem biegniecie do
drukarni i... – zatrzymał się i uśmiechnął się złośliwie.
– I psujemy – rzekłem. – Czy to chciałeś powiedzieć?
– Zgadłeś – odpowiedział. – Rzadko który z was umie opowiadać tak, żeby było nie widać
waszych własnych łatek, którymi szpecicie jednostajną materią, dostarczoną wam przez naturę. Wam się zdaje, że trzeba koniecznie rzeczy nadzwyczajnych, jakichciś wypadków niespodziewanych; kiedy tymczasem życie jest to rzecz niezmiernie prosta, a wszystko, co nas w
jego obrazie interesuje, zamyka się w głowie i w sercu ludzi, których malujecie.
– Jest w tym cokolwiek prawdy, ale więcej przesady –odpowiedziałem. – Trzeba, żeby i
osnowa była trochę obudzająca ciekawość. Na takiej kanwie wyszywają usposobienia moralne i uczucia osób działających. Nie lubię ja i sam owych mniemanych sekretów komedyjnych
i niespodzianych, toteż i łają mnie za to więcej, niż zasługuję; wszakże wybieram zawsze takie przedmioty, które by mi dały powód odkryć jakąś interesującą stronę serca lub umysłu.
Historia tego pana musi ją mieć także, kiedyś o niej wspomniał. Inaczej nie zrobiłbyś był żadnej wzmianki.
– To prawda – rzekł mój towarzysz.
– Opowiedz więc ją, proszę cię.
– Ale nie będziesz pisał? – rzekł, patrząc mi w oczy.
– Za to nie ręczę – odpowiedziałem. – Mogę ci wszakże dać słowo, że nic nie dodam i tak
napiszę, jak opowiesz.
Przystał na ten warunek mój towarzysz. Usiedliśmy w miejscu ustronnym, skąd widać było
ową ulicę i przechadzającego się po niej człowieka, którego część życia miałem usłyszeć, i
oto jest opowiadanie mojego towarzysza, wiernie i bez żadnych dodatków spisane:
– Ten pan nazywa się Michał Studnicki. Ma on wielki dom na Lesznie, który mu przynosi
dochód znaczny i aż nadto wystarczający na jego utrzymanie. Wkrótce po przyjeździe naszym
z Krzemieńca poznałem się z nim, gdyż weszliśmy do jednego biura. Nie byliśmy z początku
wielkimi przyjaciółmi, zbliżyliśmy się jednak dosyć, może przez kontrast naszych charakterów. Ja, zawsze zimny matematyk, jak wiesz, widziałem na świecie same tylko liczby.
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Uśmiechy ładnych ustek, wejrzenia ślicznych oczek, ukłony grzecznych panów, zimne skinienia głową naczelników, nawet uściski kolegów redukowałem zawsze na liczby większe lub
mniejsze, które się dawały sumować lub odciągać. Pan Michał był zupełnie inny. Każdą myśl
maczał wprzód, że tak powiem, w sercu, nim ją odział w słowa. Wszakże nie sądź, aby to był
mazgaj płaksiwy i tchórzliwy. Owszem, gdy tego była potrzeba, działał z wytrwałością i odwagą, właściwą takim głębokim i melancholicznym charakterom. Właśnie ta wytrwałość i ten
upór w uczuciach i postanowieniach przyprowadził go do tego stanu, w jakim go widzisz; bo
gdy co raz weszło do jego głowy i serca, już tam zostało na zawsze. Gdy sobie postanowił co
zrobić lub się czego nauczyć, póty się męczył, póki nie doszedł do nadzwyczajnej biegłości. I
tak na przykład gdy był jeszcze w szkołach, podobało mu się, że stryj jego, do którego jeździł
na wakacje, wystrzeliwał asy. Pan Michał póty się męczył, póty psuł proch i kule, póki nie
doszedł do takiej pewności ręki i oka, że kilka kul w jeden punkt wbijał. Chodząc raz nad
rzeką, spostrzegł kilku żołnierzy niezmiernie zręcznie pływających po Wiśle. Zajęło go to.
Poszedł więc do oficera szkoły pływania, naszego niegdyś kolegi, zaczął się uczyć i przez
jedno lato lepiej pływał niż oni wszyscy. To samo mu się zdarzyło z angielskim językiem.
Pokazałem mu tylko, jak się wymawiają niektóre litery; w rok potem lepiej umiał po angielsku ode mnie. Rozciągnąłem się cokolwiek nad tymi okolicznościami, ponieważ one ci wytłumaczą wypadki jego życia. W którym to roku po raz pierwszy opuściłeś Warszawę?
– W 1823 – odpowiedziałem.
– Już więc ciebie tu nie było; a widziałbyś był ze swego okna początek tej historii; bo właśnie na tej ulicy rzecz się zawiązała. W roku 1824, w sierpniu podobno, pan Michał, który
zawsze lubił samotność, przechodził właśnie tędy i spostrzegł na tej oto ławeczce pod kasztanem, gdzie i pan mój podobno także oczekiwał na różowy kapelusik, spostrzegł, mówię, twarzyczkę śliczną, ale bladą i smutną. Była to brunetka, mająca może lat dziewiętnaście. Oczy
miała czarne nadzwyczajnej piękności; spod czarnego kapelusza, wychodziły błyszczące
czarne loki; szlafroczek także był czarny; słowem, wszystko na niej było czarne, oprócz twarzy, która była blada, i szyi, która była jak śnieg biała. Ta twarzyczka, ta kształtna i wysmukła
figurka, ta drobna rączka ciemną odziana rękawiczką i trzymająca zgrabny parasolik, ta wystawiona cokolwiek, delikatna i wąska nóżka, odziana z elegancją warszawską, wszystko to
zostało od razu w myśli i w sercu melancholicznego pana Michała.
Ja byłbym tę bladą twarz i czarne ubranie, i wystawioną nóżkę zredukował na liczby,
uśmiechnął się, poszedł dalej i zapomniał; pan Michał przeszedłszy raz wrócił się, co czynił
póty, póki panienka siedziała na ławeczce. A gdy wstała i poszła, on szedł za nią i przypatrywał się jej figurze, jej lekkiemu chodowi, jej ruchom pełnym gracji i powagi.
– Czy była sama? – zapytałem.
– Oho! Już widzę, że będziesz pisał – odpowiedział. – Nie, nie była sama. Był z nią poważny staruszek w granatowym surducie, z amarantowymi wyłogami, ale bez szlif. Widać
stary dymisjonowany oficer, cokolwiek przygarbiony, z siwym wąsem, ale także smutny.
Szedł więc za nimi pan Michał; spostrzegł, że blada twarzyczka parę razy obróciła się i wejrzenie jej czarnych oczów oblało go jak gorącą wodą. Byłby szedł tak dalej i odprowadził ich
z daleka aż do mieszkania; ale na nieszczęście spotkał go szef naszego biura, ukłonił się i zaczął rozmowę. Niegrzecznie było porzucić szefa biura, który miał ochotę pogadać; rozmawiał
więc z nim pan Michał cokolwiek roztargniony, a tymczasem granatowy surdut i czarny szlafroczek zginęły w tłumie. Gdy był znowu sam, pobiegł, oglądał się, szukał, ale już ich znaleźć
nie mógł. Na drugi dzień oczywiście pan Michał chodził samotny po tej ulicy tam i nazad, a
gdy się zbliżał do swojej ławeczki, wzdychał i przypominał sobie czarny szlafroczek i blade
lice. Ale tą razą wzdychał i chodził na próżno, bo zmrok padł, zaczęło się robić ciemno i nikt
nie przyszedł. Smutniejszy niż zwykle wrócił do domu i nazajutrz w biurze do nikogo słowa
nie przemówił. Tak przeszło dni kilka; każdego wieczora pan Michał przechadzał się po
ogrodzie i każdego wieczora coraz smutniejszy powracał do domu. Nareszcie przyszła nie-
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dziela. Od samego rana puścił się pan Michał po kościołach, spodziewając się, że gdziekolwiek spotka prześliczne widziadło, które mignęło przed jego duszą, wstąpiło raz tylko w jego
serce i zostawiło na zawsze ślad delikatnej swej stopki. Był u Fary, u Dominikanów, u Pijarów, u Kapucynów, u Bernardynów, u Ś-go Krzyża; tu zmówił pacierz, tam zapomniał i przeżegnać się, a nigdzie nie znalazł obrazka, którego właściwie szukał i do którego chciał pomodlić się. Nareszcie wracając już zdesperowany od Misjonarzów, spostrzegł na Krakowskim
Przedmieściu kościół Karmelitów. Piękny i ponury front tej świątyni uderzył go. Dawno już
w niej nie był, coś mu szepnęło, żeby wstąpić. Wszedł więc, ale tą razą już nie szukał ziemskiego obrazka, straciwszy zupełnie nadzieję znalezienia go kiedykolwiek. Wszedł ze szczerą
chęcią pomodlenia się; chciał ofiarować Bogu męki swego serca i oddać swój los jego opiece.
Nie patrząc, co się wkoło niego dzieje, ukląkł przy bocznym ołtarzu i szczerze się modlił.
Gdy skończył modlitwę i podniósł oczy, spostrzegł, że przy drugim ołtarzu klęczała osoba w
czarnym szlafroczku, w czarnym kapeluszu i jeszcze goręcej się modliła. Nie widział tej twarzy, ale kibić była ta sama, te same drobniutkie i białe rączki pobożnie złożone, ta sama maleńka nóżka wyglądała spod szlafroczka. Śpiewano właśnie suplikacje. Przenikająca nuta pieśni: „Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny”, rozchodziła się po kościele. Panu
Michałowi łzy się w oczach zakręciły, a gdy spostrzegł, że jego piękna rzewnie płakała, zawołał z westchnieniem:
– Zmiłuj się nade mną i nad nią!
Powstał więc i stanął tak, aby jej z oka nie spuścić i wyjść razem, i śledzić, dokąd pójdzie.
Parę razy obejrzał się, czy nie ma gdzie szefa biura; ale szefowie rzadko chodzą do kościoła,
zaspokoił się i czekał cierpliwie. Suplikacje się skończyły, suma się zaczęła. Czarna postać
klęczała, a pan Michał stał i czekał. Nareszcie pobłogosławił ksiądz lud pobożny i wszyscy
rzucili się do drzwi. Powstała i ona. Była to ta sama twarz, ale jeszcze bledsza, jeszcze piękniejsza niż w ogrodzie. Widać łzy przyniosły jej ulgę i modlitwa pokrzepiła duszę. Przypadkiem spojrzała w tę stronę, gdzie stał nasz bohater, i czarne jej oczy poznały twarz pana Michała i odgadły zapewne, co się działo w jego sercu, bo rumieniec przesunął się po jej licu i
znikł tak prędko jak para oddechu ze stali polerowanej. Prędszym krokiem rzuciła się w tłum i
obejrzała parę razy, czy pan Michał idzie. Pan Michał był tuż za nią; pchał się jak student do
wielkiego ołtarza, kiedy biskup celebruje. Nie poznawał znajomych, byłby nawet udał, że nie
poznał swego szefa biura, gdyby szefowie biura chodzili częściej do kościoła. Wszakże mimo
wszelką usilność odsunęła się od niego dalej, niżby żądał, i była już na placu przed kościołem, gdy pan Michał był dopiero we drzwiach. Na otwartszym miejscu mógłby ją dopędzić,
ale nie chciał; uważał bowiem, że się oglądała i im bliżej go spostrzegła, tym prędzej i zręczniej nóżki jej dotykały się kamieni. Już byli na Krakowskim Przedmieściu naprzeciw Bernardynów; nagle obejrzawszy się raz jeszcze i spostrzegłszy, że pan Michał idzie z okiem wytężonym na swoją zdobycz, poskoczyła skokiem łani na kilka schodów i wbiegła do kamienicy
Rezlera. Pamiętasz zapewne, że to kamienica przechodnia i prowadzi na ulicę Senatorską, a
stamtąd na Miodową. Wbiegł pan Michał na drugi korytarz, stamtąd na dziedziniec, stamtąd
na drugi, dalej pod bramę podjazdową; obejrzał się po ulicy Senatorskiej na prawo i na lewo,
wszędzie pełno ludzi, ale dla niego były pustki, bo jej nie było. Wrócił więc nazad, przeszedł
raz jeszcze dziedziniec i korytarz, na próżno. Pytał stróża, nie wiedział. Kazał się zaprowadzić
do rządcy domu, wypytywał go, czy nie mieszka tu jaki stary oficer dymisjonowany, mający
córkę, która chodzi w czarnym szlafroczku, ma czarne oczy i twarz bladą. Ruszył ramionami
tłusty i zatabaczony rządca, uśmiechnął się widząc gorliwość pana Michała, ale odpowiedział,
że takiego lokatora w całej kamienicy nie ma. Poszedł więc pan Michał powoli do domu,
zmartwiony i sfatygowany, i zaczął serio myśleć o wypędzeniu z głowy niepotrzebnego gościa. Ale tą razą postanowienie jego nie było dość silne i nie dotrzymało placu; bo gdy się
zbliżył wieczór, znowu czarny szlafroczek lśnił się przed jego myślą, a małe nóżki tuptały mu
w sercu. Wziąwszy więc kapelusz, poszedł znowu do ogrodu. Zaraz na zawrocie od Żelaznej
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Bramy spostrzegł czarny szlafroczek i granatowy surdut. Uszczęśliwiony szedł ostrożnie i z
wolna, aby ich nie spłoszyć, i unikał troskliwie wszystkich znajomych, bojąc się, aby mu który przy wychodzie do wyśledzenia ich pomieszkania nie przeszkodził. Usiedli znowu na ławeczce, a pan Michał przeszedł raz i drugi i nieznacznie, ukradkiem spoglądał na tę twarz
bladą, zawsze piękną, na te czarne oczy, które go nie unikały, ale owszem zdawały się za nim
skierowywać. Gdy się już czwarty raz przybliżał do ławeczki, spostrzegł, że do owego staruszka przystąpił jakiś wojskowy, także już niemłody, ale jeszcze w czynnej służbie. Taką
między nimi usłyszał rozmowę:
– Jak się masz, majorze – rzekł oficer ze szlifami.
– Źle się mam, jak zwykle – odpowiedział stary z westchnieniem.
– Niepotrzebnie się martwisz, majorze; chodź, mam ci coś powiedzieć.
Major powstał, obrócił się do córki i rzekł:
–Posiedź tu, Maryniu, ja zaraz przyjdę.
Wziąwszy się pod rękę, obaj weterani poszli ulicą, a Marynia została sama jedna. Panu
Michałowi przyszła heroiczna myśl; przybliżył się i usiadł na drugim końcu ławeczki. Serce
mu biło gwałtownie i oddech zatrzymywał się w piersiach. Marynia siedziała ze spuszczonymi oczyma, udając, że go nie widzi, i rysowała na ziemi jakieś znaczki parasolikiem. Gdy pan
Michał spostrzegł, że major odszedł dosyć daleko, że będzie mógł cokolwiek z nią pomówić,
a przynajmniej usłyszy jej głos, przeżegnał się w duchu, jak gdyby miał wskoczyć do Wisły i
ją przepłynąć, i rzekł przysuwając się nieznacznie:
– Niech mi pani daruje, że nieznajomy śmiem do niej przemówić; ale boję się, żeby mi się
ta zręczność nie wymknęła, której już od niejakiego czasu szukam. Będę się starał być zwięzłym i powiem otwarcie, co myślę. Czy pani raczysz mnie posłuchać?
– O cóż idzie? mów pan – rzekła Marynia i podniosła na niego śliczne czarne oczy. Jej
głos dźwięczny, ząbki białe i czyste, które się przy tych słowach pokazały, a nade wszystko te
oczy i to wejrzenie tak zmięszały pana Michała, że przez chwilę nie mógł przyjść do słowa.
Patrzał tylko na nią z wyrazem pełnym miłości i byłby długo jeszcze patrzał, gdyby się była
nie odezwała:
– Słucham pana.– Stłumił więc w sobie westchnienie, obejrzał się, jak daleko major, i rzekł
prędko:
– Nazywam się Michał Studnicki; jestem urzędnikiem w Komisji Spraw Wewnętrznych.
Mam dom na Lesznie, który mi zapewnia niezależność. Nie wiem, kto pani jesteś; widzę tylko, żeś młoda, piękna, żeś córka oficera. Widziałem panią kilka dni temu w ogrodzie; szukałem cię potem co dzień, dziś spotkałem panią w kościele. Modliłaś się gorąco i płakałaś. Jeżeliś pani nieszczęśliwa, jeżeliś wolna, pozwól mi dać się poznać bliżej. Może mi Bóg dopomoże, że w sercu moim znajdziesz dla siebie pociechę, jeśli jej potrzebujesz. Ja będę aż nadto
szczęśliwym, gdy mi nie odbierzesz choć dalekiej nadziei. – Umilkł pan Michał i ona milczała. Potem dodał drżącym głosem: – Czym panią rozgniewał?
– Słowa pana – odpowiedziała cokolwiek zmięszana i okryta prześlicznym rumieńcem –
mają charakter prawdy i szczerości. Gniewać się za nie nie mogę, dziwię się tylko, że pan
wystawiasz się na taki hazard, czyniąc tak stanowcze ofiary kobiecie nieznajomej. A gdybym
też je przyjęła?
– Tobyś pani uczyniła najszczęśliwszym człowieka, który od kilku dni nie ma snu i spokoju – rzekł pan Michał z ożywioną twarzą.
– A gdyby się pokazało – rzekła znowu – żem tych ofiar niegodna?
– O! To być nie może – odpowiedział pan Michał. – Ręczy mi za to pani twarz, mundur jej
ojca i ta gorąca modlitwa, którąś dziś posyłała do nieba.
– Dziękuję panu za to o mnie mniemanie – rzekła z wyrazem, który twarz jej zrobił dziwnie piękną, wyciągnęła do niego drobną rączkę, tak że pan Michał mógł ścisnąć delikatne
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paluszki. Potem dodała, spuszczając oczy: – Nie odrzucam znajomości zacnego człowieka,
jakim mi się pan wydajesz. Ale przyjmieszże jeden warunek?
– Każdy, choćby najcięższy – rzekł pan Michał.
– Dziś – rzekła z uśmiechem – musiałam przed panem uciekać. Nie rób mi pan nigdy tej
przykrości. Nie staraj się poznać naszego mieszkania ani mojego nazwiska. Czy zgoda?
– Wykonam święcie ten rozkaz pani, chociaż nie taję, ile mnie to będzie kosztować. Ale
gdzież i kiedy będę mógł panią widzieć? Jeżeli pani nie odrzucasz mojej znajomości, to znaczy, że pozwalasz, abym cię kochał, abym ci to mówił. Nie jestem młodzik, nie jestem trzpiot
niestały i zmienny. Zanadto serio patrzę na świat i brzydzę się wszelką płochością. Kłamliwe
i zimne grzeczności, które się mówi kobietom bez myśli lub w celu występnym, nie skalały
dotąd ust moich. Pani pierwsza opanowałaś moje serce, a uczucia moje muszą być głębokie i
silne, kiedy przy pierwszej zręczności odważyłem się je wyrazić. Daj się pani ubłagać.
Przez cały ten czas patrzyła mu w oczy z uwagą i zajęciem. Po chwili dodała:
– O! Jaką mi pan boleść sprawiasz.
– Moim szczerym wyznaniem? – rzekł pan Michał.
– O! Nie – odpowiedziała prędko– swoją prośbą. – Umilkła, lecz postrzegłszy, że twarz
pana Michała pobladła na te jej słowa, dodała ciszej: – We wtorek i w piątek o godzinie jedenastej będę tu zawsze. A teraz idź pan; jak pan mnie lepiej poznasz, może nie będziesz miał
ochoty zabierać znajomości z moim ojcem, który się przybliża.
– Wracasz mi pani życie i spokój. – Powstał, spojrzał raz jeszcze na tę twarz, której się nie
mógł napatrzeć, i poszedł.
Gdy powracał do domu, był szczęśliwy i smutny razem. Jakieś wątpliwości zaczęły powstawać w jego sercu, jak lekkie mgły zaciemniające horyzont; lecz wkrótce śliczna twarz jej
wynurzała się jak słońce i rozpędzała je zupełnie. Myślał dużo i o tym spotkaniu, i o swojej z
nią rozmowie, a rezultat tych myśli był zawsze korzystny dla Maryni; kontent był, że na jego
otwartość i szczerość odpowiedziała otwartością i szczerością, że nie udawała niewiniątka i
dowiodła rozumu, poznawszy z jego twarzy i słów, że mówił serio i był przeniknionym. Zakłopotała go cokolwiek obietnica przyjścia do ogrodu; lecz gdy przypomniał sobie, jak się
przeraził jej odmówieniem, jak zapewne musiał poblednąć i zmięszać się, widział w tym jej
przyrzeczeniu dowód jej dobrego serca i litości nad swoim stanem. Jeden tylko szkopuł, o
który okręt niosący piękne nadzieje pana Michała zadzierał się cokolwiek mocniej, to jest,
dlaczego nie chciała mu pozwolić poznać się z ojcem i uczęszczać do ich domu. Wszakże po
długim biedzeniu się i to zagadnienie rozwiązał. ,,Muszą być bardzo biedni – pomyślał – i
wstydzą się swego ubóstwa”. Uradowany tym wynalazkiem, jak Archimedes, uspokoił się
pan Michał i z biciem serca wyglądał wtorku.
We wtorek o pół do pierwszej wracał z ogrodu, szedł krokiem śmiałym i pewnym, kapelusz niósł w ręku, nie uważając, że słońce piekło jak ogniem. Piątek jeszcze mu więcej dał
wesołości i dobrego humoru. Takim sposobem od wtorku do piątku, od piątku do wtorku,
szczęście pana Michała podniosło się do wysokich potęg. A przecież nic szczególnego nie
zaszło. Chodzili z sobą po tej ulicy lub siedzieli na tej ławeczce, ale zawsze z daleka, z uszanowaniem. Pan Michał nie śmiał się przysunąć, wziąć jej ręki i przycisnąć do piersi; ale pan
Michał kochał ją nad wszystko, ale widział w niej oznaki życzliwości, ale lubił jej skromność,
jej wychowanie, jej rozum. Dość mu było widzieć ją i słyszeć, i mieć daleką nadzieję, którą
ona zręcznie więc coraz dalej odsuwać umiała. Gdy raz we wtorek pan Michał zaczął niby
narzekać, gdy chciał przynajmniej dowiedzieć się, jak się jej ojciec nazywa, Marynia rzekła:
,,To ja już w piątek nie przyjdę”; i słowom tym towarzyszył wyraz twarzy tak miły, wejrzenie
tak słodkie, że panu Michałowi żal się zrobiło piątku; umilkł, nie nalegał i czekał dalej. Tak
przeszło kilka tygodni. Nadszedł październik. A chociaż wtorki i piątki były jeszcze piękne,
ale miałże złożyć swój los, swoje szczęście w ręce pogody jesiennej? Ta myśl przyprowadzała go czasem do rozpaczy.
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Jednego piątku, gdy się zeszli o samej jedenastej, Marynia uśmiechnąwszy się mile rzekła:
– Jak pan akuratny! Jeszczem ni razu nie czekała na pana ani chwili.
– Czyż to panią dziwi? – odpowiedział. – Jeszczeż mi pani nie wierzysz, że ją kocham nad
wszystko w świecie? Każdy ranek we wtorek i w piątek kosztuje mniej wiele zdrowia. Wstaję
ze świtem, chodzę, niecierpliwię się, wyglądam tej jedenastej i doczekać się jej nie mogę.
– A gdy nadejdzie? – rzekła, spojrzawszy nań z wdzięcznością.
– O! Gdy nadejdzie, gdy panią obaczę, gdy się uśmiechniesz, słowo wymówisz, spojrzysz
tylko, zapominam o wszystkim, com wycierpiał. Jestem szczęśliwym, ale...
– Ale – powtórzyła Marynia.
– Ale możeż to trwać długo? – dodał pan Michał. – Jesień się przybliża, zima nadejdzie.
Będzieszże pani mogła przychodzić jak dotąd? Ja sam wyrzeknę się tego szczęścia, jeżeli
mam je otrzymywać kosztem jej zdrowia. Jeżeli ręka pani wolna, jeżeli pani masz dla, mnie
choć cokolwiek życzliwości, zechceszże mnie wystawić na taką męczarnię? Jakie mogą być
przyczyny, które panią wstrzymują, pojąć nie mogę. Dlaczegoż nie znam dotąd nazwiska jej
ojca ani nazwiska pani, ani jej domowych okoliczności? Mogłaś pani mieć wstręt objawić to
obcemu, ale godziż się kryć przede mną, którego majątek, ręka, imię i życie nawet poświęcone i oddane pani od tej chwili, gdym ją raz pierwszy obaczył? Ponieważ pani tego żądasz,
szanuję i szanować będę jej sekret, wszakże pewny jestem, że on nie jest takim, za który byś
miała potrzebę się rumienić. Za to mi ręczy święty wyraz, który czytam w twarzy pani. Jeżeli
cała rzecz w tym, żeś pani biedna i wstydzisz się swego ubóstwa, jakże bolesną krzywdę wyrządzasz memu sercu.
To powiedziawszy, westchnął pan Michał i umilkł. Marynia milczała także: widać było w
twarzy walkę jej duszy. Czasem spojrzała na niego okiem pełnym życzliwości, to znowu
schyliła je ku ziemi. Nareszcie zatrzymała się, wzięła jego rękę, ścisnęła w swojej i rzekła:
– We wtorek już nie przyjdę.
Stanął pan Michał jak osłupiały; a gdy podniósł głowę, już była daleko. Dziwne uczucia
powstały w jego sercu; sam nie wiedział, czemu przypisać ten upór. Już mu nawet przychodziło do głowy, czy nie ma ona męża? Czy się nie kryje przed nim? Czy nie jest to intryga
naganna, mogąca go doprowadzić do występku, którym się brzydził? Ale gdy sobie znowu
przypomniał anielski i czysty wyraz tej twarzy, wszystkie rozmowy pełne skromności, w których nie było najmniejszego śladu kokieterii; gdy mu przyszła na myśl ta niedziela i ta modlitwa, wśród której ją odszukał, wszystkie podejrzenia znikały, miłość silniejsza niż pierwej
opanowała jego serce i postanowił... Cóż postanowił? Gdybyś opisywał tę historię, cóż by u
ciebie teraz pan Michał postanowił?
– Naturalnie, pobiegłby za nią, odszukałby, wyśledził jej mieszkanie, dowiedziałby się od
sąsiadów albo raczej od sąsiadek, bo lepiej wszystko wiedzą, kto ona? I jeśliby było warto,
poszedłby prosto i upadłszy do nóg...
– Byłoby to po francusku – przerwał mi kolega. – Nie darmo ci zarzucają, żeś się rzucił do
francuskich pisarzów i przenosisz z nich wszystko żywcem do swoich dramatów, nawet pierwej, nim który z nich co napisze, jak ci się to zdarzyło z Piękną kobietą i Katarzyną Howard.
Otóż nie zgadłeś, mój łaskawco: najprzód dlatego, że pan Michał nie Francuz, a potem, że dał
słowo, iż jej śledzić nie będzie, i nie śledził. Gdy znikła z jego oczu, poszedł z wolna do domu, smutny, zdesperowany, i postanowił czekać wtorku. Ale minął wtorek, minął piątek, a
Marynia do ogrodu nie przyszła. W niedzielę modlił się gorąco u Karmelitów, przy tym samym ołtarzu; ale na stopniach drugiego ołtarza, gdzie niegdyś rysowała się piękna postać,
skąd podnosiło się tyle rzewnych myśli do nieba, nie było nikogo. Niepocieszony wyszedł z
kościoła pan Michał. Resztę dnia i cały następny poniedziałek chodził z jednej ulicy na drugą,
z jednego ogrodu do drugiego, z jednej alei w drugą, zawsze w nadziei, że ją gdzie spotka.
Kilka mil zrobił przez te dwa dni, wszakże nie na próżno.
– Znalazł ją? – zawołałem.
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– Nie – odpowiedział mi towarzysz – ale sfatygował się okropnie i gdy w poniedziałek w
wieczór rzucił się na łóżko, spał całą noc jak zabity. – Ruszyłem ramionami, a mój towarzysz
spostrzegłszy to, uśmiechnął się i tak dalej mówił: – Nie był to wszakże sen pokrzepiający.
Obudził się na drugi dzień pan Michał z mocnym bólem głowy i czuł w całym ciele bijące
pulsa. Lecz że to był wtorek, przed jedenastą jeszcze poszedł do ogrodu. Usiadł samotny na
ławeczce i oparłszy łokieć na kolano, a na dłoni położywszy twarz smutną i bladą, zadumał
się; wtem poczuł, że delikatna rączka dotknęła się jego ramienia. Podniósł głowę, była to Marynia. Ale twarz jej, bledsza niż kiedykolwiek, miała wyraz głęboki powagi i smutku. Wziął
jej rękę pan Michał, pierwszy raz przycisnął ją do ust, potem tuląc do serca rzekł:
– Zlitowałaś się nareszcie nade mną – i dwie łzy potoczyły się po jego twarzy. Ona, widocznie rozrzewniona, ścisnęła jego rękę i odpowiedziała:
– Więc pan nie możesz mnie zapomnieć? Inna kobieta pyszniłaby się takim przywiązaniem
zacnego człowieka, a mnie sprawia ono niewysłowioną boleść.
– To znaczy, że mnie nie kochasz. Nie maszże dla mnie ani odrobiny życzliwości, ani
przyjaźni?
– Czyżbym tu przychodziła? – rzekła, rumieniąc się z lekka.
– O! Droga pani – odezwał się z zapałem pan Michał – dlaczegoż mnie dręczysz?
– Chodź pan ze mną – odpowiedziała smutno. Porwał się z miejsca. Ona oparła się na jego
ramieniu i poszli dosyć spiesznie. Prawie całą drogę nic do siebie nie mówili; nie wiedział,
czy go czekało szczęście, czy jaki cios niespodziewany; raz trwoga ściskała jego serce, to
znowu, gdy spojrzał na nią idącą obok siebie, gdy poczuł jej magnetyczne zbliżenie, był
szczęśliwym i pełnym nadziei. Już byli na ulicy Freta i przy samym jej końcu weszli do jednej
niepokaźnej kamienicy. Na schodach serce okropnie biło w piersiach pana Michała i pulsa
rozrywały mu skronie; musiał się zatrzymać i odetchnąć. Weszli wreszcie do mieszkania na
drugim piętrze. Pokoiki były małe, ale czysto i gustownie nawet ubrane. Wszędzie widać było
rękę kobiety, która lubiła porządek, miała chęć i cierpliwość zajrzeć do każdego kącika. Obejrzał się pan Michał; nie było nikogo i cichość zupełna.
– Gdzież ojciec pani? – zapytał, spojrzawszy na pałasz, który stał w kącie.
– Mego ojca nie ma teraz w domu – odpowiedziała. – Usiądź pan tu i odpocznij, ja zaraz
przyjdę.
Wyszła do trzeciego pokoiku, zamknęła drzwi za sobą i wkrótce usłyszał pan Michał stłumione szlochanie. Sam nie wiedział, jak to sobie wytłumaczyć i czego się miał spodziewać,
ale czuł, że się serce w nim krajało. Zerwał się, chciał wejść i do nóg się jej rzucić, ale jakaś
dziwna obawa wstrzymała go na miejscu. Po chwili drzwi się otwarły i Marynia z zapłakanymi oczami, z twarzą okropnie bladą, wyszła i dała mu znak, aby wszedł za nią. Wszedł
więc pan Michał drżąc cały, w oczach mu się ćmiło, ledwie mógł stać na nogach. Był to jej
sypialny pokoik; ale obok jej łóżka stało drugie łóżeczko, zakryte delikatną i białą firanką.
Przystąpiła Marynia wpół żywa, podniosła zasłonę i pan Michał obaczył dziecię dwuletnie,
pogrążone we śnie. Rumieniec zdrowia tlił się na pulchnej twarzyczce, białe włoski wiły się
po delikatnej skroni; czysta i cienka bielizna je okrywała; wszystko pokazywało, że to śliczne
dziecię było jedynym celem życia matki. Osłupiał melancholiczny pan Michał na ten widok,
et vox faucibus haesit. A pamiętasz, jak nam ksiądz Osiński to miejsce tłumaczył?
– A daj że mi pokój – rzekłem zniecierpliwiony – mów dalej!
Uśmiechnął się, jak zwykle, i tak dalej mówił:
– Pan Michał stał oniemiały; Marynia, oparłszy się o łóżeczko, milcząc, poglądała na niego
z wyrazem dziwnej jakiejś i jakby dumnej spokojności. Nareszcie rzekła:
– Oto jest moje dziecię, a ja nie mam męża. Czy pan mnie chcesz teraz?
Zimny pot oblał pana Michała. Zdawało mu się, że sufit leży na jego głowie i ciśnie go do
ziemi. Nie mógł znaleźć słów do odpowiedzi i w rzeczy samej trudno było odpowiedzieć.
Wszystkie iluzje, wszystkie marzenia, którymi zdobił swoją przyszłość, odbiegły go nagle.
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Został tylko sam na sam z gorzką prawdą, która mu pokazała twarz suchą, bez rumieńca, bez
uśmiechu, podobną do piątego zadania pierwszej księgi geometrii Euklidesa. Postrzegła stan
jego Marynia; zasunęła firaneczkę, która okrywała jej skarb, i wyszła do drugiego pokoju.
Pan Michał machinalnie wyszedł za nią, ona wróciła nazad, stanęła we drzwiach i rzekła:
– Chciałeś pan wiedzieć, wiesz teraz. Szanuję twój charakter, cenię wysoko twoją miłość
do mnie i wyznaję, że przy tobie może by moje oczy oschły z płaczu i serce odżyłoby i otworzyło się szczęściu ziemi. Mogłabym była ukryć mój wstyd, ale nie chciałam pana oszukiwać.
Namyśl się więc dobrze, czy możesz być mężem dziewczyny biednej i zwiedzionej; czy możesz być ojcem i opiekunem tego dziecka, które ci co dzień błąd mój przypominać będzie, a
które ja kocham więcej niż życie. Pojutrze o godzinie jedenastej czekam pana.
To powiedziawszy, zamknęła drzwi i klucz dwa razy obrócony w zamku stuknął przeraźliwie. Panu Michałowi zdało się, że leży w trumnie spuszczonej już do grobu i słyszy nad
sobą stuk tych grudek ziemi, które najprzód ksiądz, potem krewni, dalej znajomi i nieznajomi
zrzucają na wieko.
– Ciekawa byłaby rzecz wiedzieć – dodał po chwili mój towarzysz – co sobie myślał Napoleon, gdy opuściwszy plac boju pod Waterloo rzucił się do karety i leciał pędem strzały
przez Francję, która mu się spod nóg wysunęła i nie była już jego własnością.
– Ależeś skoczył! – rzekłem.
– Nie tak bardzo, jak ci się zdaje – odpowiedział – i mógłbym ci tego dowieść; ale wróćmy
do pana Michała. Przygnieciony swoim dziwnym położeniem, usiadł i zakrywszy sobie twarz
obiema rękami, myślał o czym? O tym samym, o czym myślał Napoleon, wracając spod Waterloo, to jest o wszystkim i o niczym. Opowiadał mi potem, że nawet biuro przychodziło mu
na myśl i mnie widział przy stoliku uśmiechającego się do papierów. Jak długo tak siedział,
nie pamięta. Nagle usłyszał w drugim pokoju płacz dziecka. Przerażony tym krzykiem, jak
gdyby kamienica miała się zwalić na jego głowę, zerwał się, chwycił za kapelusz i uciekł.
Biegł tak bez pamięci przez różne ulice. Wszędzie go ścigał ten płacz niewinnego dziecka.
Widział tłum ludzi, ale żadnej twarzy rozróżnić nie mógł. Czuł, że mu się mięsza w głowie,
że żadna myśl stać nie chce na miejscu, ale wszystkie razem plącząc się z sobą i harcując wokoło, najdziwaczniejsze wyprawiają kozły. Wreszcie, po długiej gonitwie, znalazł się, sam nie
wiedząc jak i kiedy, w Łazienkach. Wycieńczony, bezsilny, z gorejącą głową, rzucił się na
chłodną ziemię i leżał tak do wieczora. Szczęściem żołnierz jakiś przechodził tamtędy, zbliżył
się i poznawszy, że człowiek chory, pomógł mu powstać, posadził na ławeczce, a sam pobiegł
poszukać dorożki. W godzinę przyjechał poczciwy wiarus, pomógł panu Michałowi wejść do
koczyka, podziękował za dwuzłotówkę, którą dostał za fatygę, i wkrótce potem pan Michał
był już u siebie i w łóżku. Ciało jego trzęsło się od zimna, a głowa płonęła jak ogień. Przestraszony służący, nie wiedząc, co robić, przybiegł do mnie. Pojechałem natychmiast i zastałem go w gorączce. Całotygodniowa męczarnia, gdy sądził, że już jej nie znajdzie, gwałtowne
wstrząśnienia dnia tego, fatyga i przeziębnięcie przyprowadziły go do tego stanu. Udałem się
do doktora M., którego imię było już wówczas głośne; szczęściem zastałem go w domu i
przywiozłem z sobą. Dzielne i umiejętne środki i odpoczynek przywróciły wkrótce zdrowie
panu Michałowi. Już trzeciego dnia gorączka została przerwana, ale nie mógł jeszcze wstać z
łóżka. W tydzień dopiero mógł wyjść z domu. Miał więc dosyć czasu do namysłu; jakoż namyślił się i postanowienie jego było niezachwiane. Choć nie znał okoliczności, jakie towarzyszyły jej błędowi, wiedział przecież dobrze, że tylko młodość i niedoświadczenie, nie zepsucie, mogło być jego przyczyną. Czuł przy tym, że mu bez niej żyć niepodobna, a przynajmniej, że życie takie nie miałoby ani jednego uśmiechu, ani jednego kwiatka. Ten śliczny aniołek, którego płacz tak go niedawno przeraził, teraz do niego wyciągał rączki, on go w myśli
tulił do serca, a oczy matki patrzyły nań z niewysłowioną wdzięcznością i miłością. Rozmarzony tymi obrazami, ubrał się i pojechał na ulicę Freta. Gdy wszedł na schody, usłyszał na
drugim piętrze niezwykłą jakąś wrzawę. Gniewny głos kobiety, ale takiej, która lubi gospoda-
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rować głośno, krzyk ludzi wynoszących meble, stuk młotka uderzał jego uszy. Nie pojmując,
co by to mogło znaczyć tam, gdzie niedawno było tak cicho, pobiegł prędzej. Gruba jakaś
imość z pękiem kluczów wydawała rozkazy; wszystkie drzwi były otwarte i stołki, stoliki,
kanapa, stały na środku, jakby przygotowane do wyniesienia.
– Co to znaczy? – zapytał pan Michał przelękniony.
– Albo to jegomość nie masz oczów i nie widzisz, co to znaczy – odpowiedziała gruba pani. – Wynoszą meble, które musiałam wziąć za to, co mi się od nich należało. Dużo mnie, mój
jegomość, kosztują te graty, z którymi nie wiem, co zrobię. Ale cóż było robić? Ludzie biedni, Pan Bóg mi to nagrodzi. Ale cóż jegomość tak na mnie patrzysz? Czy to ja nieprawdę
mówię, czy co?
– Więc oni już tu nie mieszkają? Przenieśli się gdzie indziej, co? – rzekł pan Michał i czując, że się pod nim zginają kolana, usiadł na krześle.
– Ij, gdzie zaś przenieśli się– odpowiedziała. – Oni zupełnie wyjechali z Warszawy. – A
widząc, że pan Michał okropnie pobladł, zawołała: – A słowo stało się ciałem! Co to jegomości?
– Dokąd wyjechali? – zapytał pan Michał cichym głosem.
– A czy ja wiem, mój jegomość? – odpowiedziała ruszając ramionami. Pan Michał posiedział, pomyślał, zapłacił pięćset złotych gospodyni, które się jej należały od majora; kazał
meble nazad poznosić i najął to pomieszkanie na dwa miesiące. A gdy ludzi odprawił, zaprosił gospodynią do pokoju, usiadł i zaczął namyślać się co powiedzieć. Twarz jego była strasznie blada, usta drżały, ręce się trzęsły. Poprawiał sobie włosy co chwila, podnosił je ręką na
czole, które tarł niemiłosiernie, i tak siedział i milczał. Gospodyni patrzała nań długo, potem
uśmiechnęła się pomyślawszy, że zgadła przyczynę jego zmartwienia, i rzekła:
– Już ja to widzę, oni i jegomości winni. To źle, ale cóż począć? Martw się, jegomość, nie
martw, a pieniądze jegomości przepadną, bo nikt nie wie, dokąd pojechali. Trzy dni temu
wieczorem zaszła żydowska bryka, spakowali rzeczy, mnie oddali za dług wszystkie te graty;
stary major płakał, a biedna panienka, otuliwszy swoje dziecko, blada jak trup, wyszła najprzód i usiadła w bryczce. O mój jegomość! Co to za anioł, ta nieszczęśliwa dziewczyna, którą niewdzięcznik jakiś, żeby go Bóg ciężko skarał, pozbawił losu i zdrowia. Jak ona to dziecię
swoje chowała, jak jakie paniątko, a jedne tylko mieli sługę, a trzeba było widzieć, mój jegomość, jak to u nich wszystko było czysto i porządnie.
– Jak się nazywa stary major? – zapytał wreszcie pan Michał.
– To jegomość nie wie, jak się nazywa major? A pożyczał im pieniędzy i jeszcze teraz zapłacił za nich pięćset złotych? – Nie mogło się to pomieścić w głowie gospodyni; nareszcie,
po różnych jej uwagach dowiedział się pan Michał, że major nazywa się Jakub Groiński. Kto
zaś był ten niegodziwy, który nadużył zaufania młodziutkiej panienki i stał się przyczyną jej
nieszczęścia, o tym nie wiedziała gospodyni. O tym podobno i ojciec nie wiedział, choć długo
męczył i bił biedną, aby mu odkryła zdrajcę.
Westchnął głęboko pan Michał, zakrył sobie twarz i tak siedział. Gospodyni patrzała nań
długo, kiwała głową i pomyślała sobie: „Oto gospodarny człowiek! Jak żałuje straconego grosza!” – Nareszcie pan Michał powstał i odprawił ją. Gdy został sam, zamknął się na klucz,
poustawiał wszystko, jak było, pochodził, popatrzył, czy nie znajdzie jakiego śladu, jakiego
listu, wszędzie było pusto. Po dwóch godzinach wrócił do domu. Na progu oddał mu służący
list, przyniesiony przez weterana z Mokotowskich rogatek. Rozpieczętował go i znalazł te
słowa; „Wiedziałam o tym, że nie przyjdziesz. Chociaż wierzę w szlachetność twego serca i
w twoje przywiązanie do mnie, nie mam ci jednak za złe, żeś mnie zostawił memu losowi.
Czuję to sama, żem nie warta ofiary, jaką byś mi był przyniósł, pokrywając swoim imieniem
mój błąd i moją hańbę. Byłaby to niezasłużona nagroda za występek, który wart kary. Uciekam stąd, gdzie mi wszystko przypomina i chwilę ciężkiego zapomnienia, i bolesny czas mojej pokuty, i godziny słodkiej pociechy, jaką czerpałam w twojej rozmowie, drogi mój przyja-
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cielu i w tym przekonaniu, że znalazła się jeszcze choć jedna istota, która skłoniła myśl i serce swoje ku mnie, bo już mnie więcej nie obaczysz. W nieznanym zakącie kraju zagrzebię
krótką resztę dni, które mi Stwórca przeznaczył. Bądź zdrów, mój drogi całą duszą wdzięczna
ci – Maria”.
Gdy służący wszedł do pokoju, usłyszawszy jakiś stuk, zastał swego pana na ziemi, bez
zmysłów. Podniósł go, zaczął trzeźwić, przyprowadził do przytomności i położył w łóżko, z
którego biedny pan Michał, przy najusilniejszych staraniach doktora M., ledwie w miesiąc
potem powstał. Wszakże wypadek ten uderzył za mocno jego melancholiczny umysł. Gdy
zupełnie przyszedł do zdrowia, nie odzyskał już i tej odrobiny wesołości, którą miał dawniej.
Mnie nie unikał, owszem, opowiedział mi całą tę historią, prosił tylko, abym się nie uśmiechał, gdy będzie mówił. Podzielałem jego strapienie, nie uśmiechałem się, bo i nie było powodu, i odtąd pan Michał przywiązał się do mnie daleko więcej, bo ze mną tylko mógł o niej
mówić, bo choć mi dziesięć razy powtarzał wszystkie szczegóły swojej krótkiej z nią znajomości, ja zawsze słuchałem cierpliwie.
– I nie szukał jej? – zapytałem.
– Widno, że piszesz dramata – odpowiedział mój towarzysz z wiecznym uśmiechem – i
czym prędzej dążysz do końca, jak gdybyś miał przed sobą kilkuset głodnych spektatorów,
którzy nie czekając rozwiązania powstaną i wyjdą. W opowiadaniu to co innego. Powieść
czyta się zwykle do poduszki lub po obiedzie, kiedy żołądek pełny i nie można poważniejszą
rzeczą zajmować głowy. Wtenczas czytelnik nie śpieszy i owszem gniewa się, gdy wszystko
leci do końca piorunem.
– Masz racją – rzekłem – ale wróć, proszę cię, do Pana Michała.
– Otóż wracając do pana Michała, powiem d, że w takim stanie melancholii i smutku przebył całą zimę.
Gdy nadeszła wiosna, odzyskał prawie zupełnie zdrowie, ale razem z siłami fizycznymi
powróciła miłość z całą gwałtownością i żądzą obaczenia Maryni, choćby raz jeszcze w życiu. Jako urzędnicy Komisji Spraw Wewnętrznych, mieliśmy więcej sposobności niż kto inny
do robienia poszukiwań. Rozpisaliśmy więc do wszystkich miast i miasteczek, do jednych z
prośbą, do innych z poleceniem. Długo nie było żadnej odpowiedzi lub przychodziły nie zaspokajające. Nareszcie, jednego dnia, zdaje mi się na początku czerwca, odebrał pan Michał
list od burmistrza miasta Hrubieszowa, w którym mu donosi, że od niejakiego czasu osiadł w
ustronnym domku na przedmieściu major Groiński, z jakąś wdową młodą, ale chorą, której
nikt jeszcze nie widział. Czy to była jego córka, czy jaka inna, tego z pewnością nie wie, bo
nie miał żadnego powodu tak srogo egzaminować zasłużonego oficera, który żyje zamknięty,
nikogo nie zna i nikomu żadnej krzywdy nie robi. Łatwo się domyślisz, że na drugi dzień po
odebraniu tego listu pan Michał już był w drodze. Piątego dnia, około godziny czwartej po
południu, obaczył przed sobą dziedzictwo naszego filozofa, z którego skąpstwa śmiano się,
póki żył, a którego miłości ludzi i dobra publicznego nikt nie naśladował. Wjechał na przedmieście i spostrzegł na ulicy tłum zebranego ludu. Przed jednym z czystych domów miasteczka powiewały chorągwie i z daleka ulicą zbliżali się tamże księża, z krzyżem, który ich poprzedzał. Wyskoczył pan Michał z bryczki, rozparł tłumnie zbitych ludzi, zbliżył się i przede
drzwiami domku ujrzał siedzącego na ławeczce dymisjonowanego oficera z siwymi włosami,
ale z zakrytą twarzą. Koło niego na lewo był przed oknami maleńki ogródek, otoczony sztachetami i napełniony mnóstwem kwiatów; okna były otwarte, a przez liście akacji, przez błękitne pęki dokwitających już bzów, przez bukiety róż zaglądające do okien, błyskały świece,
które otaczały katafalk. Pan Michał przeszedł prędko obok siedzącego przy drzwiach oficera,
rozepchnął ściśniętych w sieniach ludzi i stanął przy tym uroczystym łożu, które się raz tylko
dla każdego z nas zaściela. Leżała na nim młoda i śliczna kobieta. Biała suknia spadała po
bokach z katafalka; maleńkie nóżki, w delikatnej pończoszce, związane były białą wstążeczką; w czarne jej włosy wpleciony był wianek z białych róż, a na marmurowej jej twarzy czer-
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niły się tylko brwi i rozlewał się delikatny cień długich jej rzęsów. W ręku miała krzyżyk
drewniany, a poduszka jej obrzucona była wokoło kwiatami. Była to Marynia, równie piękna
jak za życia, ale na czole jej nie było myśli, w oczach nie było duszy, w ustach nie było głosu,
który tak przenikał pana Michała. Zbliżył się on z wolna, patrzał długo w twarz tak mu dobrze
znajomą, ale nawet westchnieniem ani jękiem, ani łzą, ani żadnym ruchem nie okazał, że rozpacz w jego sercu, że życie i szczęście jego wkrótce zamkną do stojącej obok trumny. Bo
milczenie jest najwyższym wyrazem równie dla wielkiego szczęścia, jak dla nieskończonej
boleści. W śmierci najwidomiej objawia się nam Bóg i Jego wszechmocna potęga. Głupi tylko nie umie upokorzyć się przed majestatem katafalku i krzykiem i łzami chce podnieść tę
głowę, którą ręka Stwórcy przycisnęła na wieki do śmiertelnej poduszki.
Gdy to mówił mój kolega, pan Michał przeszedł przed nami ulicą, stanął przed ławeczką,
patrzał tam długo i poszedł dalej. Nie mogłem się wstrzymać od mimowolnego rozrzewnienia; łza zakręciła się w moich oczach, postrzegł to mój towarzysz, uśmiechnął się i tak dalej
mówił:
– Gdy pan Michał odprowadził Marynię na cmentarz i rzucił grudkę ziemi na jej trumnę,
wtenczas dopiero rozmierzył całą głębię swego żalu, który miał być równie nieskończonym,
jak nieszczęście jego było wielkie i bez miary. Nie miał już co robić w Hrubieszowie; napisawszy więc kilka słów do majora wsiadł do powozu i pojechał nazad. List jego był takiej
treści: „Majorze! Kochałem córkę twoję nad życie. Nie mogłem osłodzić jej niedoli i zatrzymać ją dłużej na ziemi. Jeżeli ty, majorze, lub jej dziecko czegokolwiek potrzebować będziecie, oto mój adres. Wszystko, co mam, jest na wasze usługi”.
We trzy lata potem powracał pan Michał z Hrubieszowa, dokąd co roku jeździ, i stanął na
popas w Krasnymstawie. Poszedł do traktierni, chcąc się czymkolwiek posilić, i usiadł sobie
spokojnie przy ustronnym stoliku. Na środku pokoju stał stół okrągły i przy nim siedziało
siedmiu czy ośmiu oficerów od ułanów. Już, widać, byli po obiedzie, bo butelka krążyła
prędko i rozmowa stawała się coraz głośniejszą, coraz trudniejszą. Przechwalali się młodzi
żołnierze swymi dziełami na polu miłości i każdy z nich, zaczynający opowiadanie, starał się
przesadzić swego poprzednika. Nie szczędzili nawet nazwisk tych pań i panien, które zawierzyły ich zepsutemu sercu. Pan Michał miał jeszcze w myśli cmentarz, na którym cały wczorajszy dzień przesiedział w dumaniu; marmurowy pomnik, który postawił Maryni, i prosty
napis: „Módlcie się za jej duszę”, który kazał wyryć, stał jeszcze żywo przed jego oczami.
Nie mógł więc słuchać bez obrzydzenia tych rozmów i nie skończywszy obiadu chciał wyjść,
gdy zaczęte opowiadanie jednego z oficerów zatrzymało go na miejscu.
– Wszystkie wasze kontesy i Kaśki – rzekł ów oficer – są to wory sieczki w porównaniu z
moją Marynią, która mi kilka lat temu siedmnastoletnie skarby swoje otworzyła.
– Zapewne jaka płaksiwa blondynka z czerwonymi pyszczkami? – rzekł inny.
– Mylisz się, rotmistrzu! – odpowiedział pierwszy.– Najśliczniejsza brunetka, jakiej już
potem nigdy nie widziałem.
– Kiedyż to było? – zapytał rotmistrz. – Założę się, że się chwali.
– W roku 1822 – odpowiedział – w Warszawie, na Podwalu, w bawialnym pokoju mojej
ciotki!... – tu dodał więcej szczegółów, których ci nie powtórzę i które pan Michał wymawiał,
zgrzytając zębami.
– Wielki mi tryumf – rzekł inny – zapewne garderobianka twojej ciotki.
– Pleciesz! – odpowiedział pierwszy – któż rachuje i pamięta grzeczności garderobianek?
To była panienka edukowana, śliczna, z gorącym sercem; ale jedną nieznośną miała wadę.
–Co? Ciężki oddech? – rzekł rotmistrz, śmiejąc się głośno. Na te słowa pan Michał uderzył
nożem o talerz tak, że się rozbryznął na drobne kawałki. Spojrzeli nań wszyscy, a narrator tak
dalej mówił: – Przeszkodził nam ten niezgrabny pan, który tłucze talerze. Otóż powiadam
wam, że miała jedną, nieznośną wadę, to jest, że mnie kochała i chciała koniecznie, żebym się
z nią ożenił.
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– Czegoś naturalnie nie zrobił – rzekł jeden z oficerów, podkręcając siwe wąsy.
– Nie głupim – odpowiedział pierwszy. – Żona to tłumok za ciężki.
– Gdzież ona teraz? – zapytał rotmistrz.
– O! Czy ja wiem? A mnie co do tego? Sześć lat temu, bójcie się Boga!
– I nie żal ci jej?
– Żal mi, żem tylko jeden wieczór rozkoszny z nią przepędził. Poznałem ją u mojej ciotki,
gdzie przez niejaki czas bawiła. Była śliczna i pełna życia. Przez trzy miesiące udawałem
miłość, a ona zakochała się doprawdy. Razu jednego moja ciotka pojechała na teatr, a ona
została w domu dla bólu głowy. Stanąłem we drzwiach krzeseł, a obaczywszy, że moja ciocia
w loży sama jedna, cofnąłem się, żeby mnie nie dojrzała, i pędem strzały na Podwale. Zastałem Marynię w bawialnym pokoju. Byliśmy sami, głowa jej płonęła... i... ale dajcież mi pokój, jeszcze się wstydzę, że to był wieczór jeden i jedyny.
– Któż temu winien? – zapytał inny.
– Ja i nie ja – odpowiedział pierwszy. – Na drugi dzień Marynia już powróciła do ojca.
Żadne prośby mojej ciotki zatrzymać jej nie mogły. A ja odebrałem... zgadnijcie co? Ale nie
zgadniecie. Oto odebrałem bilecik prawie w tych słowach: ,,Karolu! Zgubiłeś mnie. Mój ojciec pozwoli., przychodź, nie opuszczaj nieszczęśliwej”. Parsknąłem ze śmiechu i pojechałem
konno na Nowy Świat. We trzy miesiące odebrałem drugi bilecik takiej podobno treści: „Karolu! jestem matką, mój ojciec wie o wszystkim, męczy mnie i katuje, abym mu odkryła
sprawcę mojego nieszczęścia; milczę i milczeć będę. Opuściszże mnie, Karolu? Przychodź,
on ci przebaczy i ja ci przebaczę”. – Pewny byłem, że kłamie, że to była łapka, nic więcej;
przy tym pani R*** czekała mnie w Ogrodzie Saskim, nie miałem więc czasu długo nad tym
medytować.
– A potemże co? – zapytał rotmistrz.
– A potem? – odpowiedział młody człowiek, wstając i opierając się na poręczy krzesła –
pani R*** była śliczna, grzeczniejsza, niż mogłem się nawet spodziewać; jej mąż większy
daleko mazgaj, niżelim sobie wyobrażał, i naturalnie o mojej brunetce zapomniałem.
– Któż był jej ojciec? Mnie się wszystko zdaje, że to jakaś gryzetka.
– Mówiłem ci, rotmistrzu, że nie. Jej ojciec był to dymisjonowany major, nazywał się...
Na te słowa pan Michał zerwał się ze swego miejsca i krzyknął piorunującym głosem:
– Nie wymawiaj pan jego nazwiska; zanadto brudne twoje usta.
– Co to jest? – zawołał oficer – czy mi pan tego wzbronisz? Był to major Groiński. – Ledwie wymówił te słowa, gdy pan Michał podniósł rękę i uderzył go w twarz z całej mocy. Potoczył się oficer daleko, wszyscy porwali się do szabel, ale widząc, że pan Michał stoi nieporuszony, wstrzymali się, Wówczas zwodziciel biednej Maryni przyskakując do niego, zapytał:
– Kto pan jesteś? – Pan Michał powiedział mu swoje nazwisko i swój urząd. Dobrze – rzekł
dalej, trzęsąc się od gniewu,
– Możesz mi więc dać satysfakcją; rozumie się, że pistolety.
– Pistolety! Pistolety! – krzyknęli wszyscy.
– Zgoda – rzekł pan Michał – ale usiądźcie, panowie.
W jego głosie było coś nakazującego. Twarz poważna i blada, wyraz pełen szlachetności,
dowód odwagi i siły, który dał dopiero, wszystko to skłoniło oficerów, że go usłuchali i usiedli. Wtenczas pan Michał opowiedział im historię Maryni i swoją. Mówił z przeniknieniem, z
boleścią pełną prawdy i wymowy; odmalował ją jako ofiarę rozpusty, czystą i niewinną, opisywał jako córkę, jako matkę pełnę poświęcenia i miłości. Zacytował jej ostatni list do siebie i
nareszcie dał obraz tego widoku, na który natrafił w Hrubieszowie, gdzie spodziewał się zanieść jej pociechę i sam znaleźć szczęście. Gdy skończył, wszyscy byli wzruszeni, a zwodziciel siedział z daleka w kącie z zakrytą twarzą. Spojrzał po nich pan Michał i dodał:

49

– Słyszeliście, panowie! Jakkolwiek jesteście zdemoralizowani i zepsuci, nie sądzę jednak,
abyście byli pozbawieni wszelkiej szlachetności. Powiedzcież, który z was zechce być sekundantem tego zbrodniarza?
Spojrzeli po sobie oficerowie, ruszyli ramionami i żaden się nie odezwał.
– Jak to? – zawołał, powstając pan Karol – więc nie mam tu między wami żadnego kolegi?
Żadnego przyjaciela?
Wszyscy milczeli i ten i ów brał za kaszkiet, żeby się wynieść.
– Dobrze więc, nie chcecie, aby był pojedynek – krzyknął z rozpaczą opuszczony od
wszystkich – to będzie proste zabójstwo, bez świadka; bo rzecz ta na słowach skończyć się
nie może. Pan to sam czujesz.
– Stąd niedaleko cmentarz hrubieszowski; wolę więc tu umierać niż gdzie indziej – odpowiedział pan Michał. – Ale żebyś pan miał dowód – dodał – że się lituję nad twoim położeniem, chociażeś tego niewart, przyjmuję pojedynek i tych panów wszystkich proszę, aby byli
naszymi świadkami, wszakże bez żadnego zobowiązania, jakie przyjmują na siebie sekundanci. O pół mili na drodze lublińskiej będę panów czekał. Panowie wyjedziecie tam na spacer.
To powiedziawszy pan Michał wyszedł, kazał zaprząc, a o pół mili zatrzymał się i czekał.
W pół godziny rozległ się po polu tętent kilku galopujących koni i cała kompania oficerów
przybyła. Zwrócili na lewo do niedalekiego lasu, gdzie poszedł drożyną i powóz pana Michała. Siedząc w nim nasz bohater pierwszy raz od kilku lat uśmiechnął się na obraz śmierci,
która go miała połączyć z Marynią, Gdy przybyli na miejsce, dwaj przeciwnicy z bronią w
ręku stanęli naprzeciw siebie o kilka kroków. Nigdy zapewne nieboszczyk Albert Mier nie
siadał z tak zimną krwią do tłumaczenia Andromaki i nie stawał obojętniej do pojedynku.
Oficerowie nie zsiadając z koni, uszykowali się z boku. Wtenczas pan Michał odezwał się:
–Nie pojedynkowałem się nigdy, ale strzelam lepiej od pana. Gdybym pierwszy strzelał,
jak mam prawo, nie byłoby pojedynku, bo pan pewno byś nie żył. Strzelaj więc!
– Czy mam strzelać? – zapytał oficer ów kolegów. Wszyscy milczeli.
– Strzelaj pan – krzyknął pan Michał – bo cię drugi raz uderzę!
Na te słowa oficer zatrząsł się, wymierzył i strzelił. Z głowy pana Michała zleciał kapelusz. Oficerowie siedzieli na koniach w milczeniu, jak posągi.
– Niechże ci teraz Bóg i cień jej przebaczy, bo ja nie mogę – rzekł pan Michał; wymierzył,
ogień błysnął na panewce, huk się rozległ i oficer upadł na ziemię, Zeskoczyli z koni koledzy,
obstąpili go, ale już nie żył, ani jęknął, ani odetchnął, kula przeszła przez serce. Skłonił się
pan Michał swoim świadkom, wsiadł do bryczki i pojechał.
Tu się zaczyna prozaiczna część jego historii. Pod samym Lublinem dopędził go oficer od
żandarmów z dwoma żołnierzami. Osadzono go w Lublinie pod strażą, po dwóch miesiącach
przewieziony został do Warszawy i oddany pod sąd kryminalny. Dowiedziawszy się o losie
pana Michała, dostałem się do jego więzienia. Nigdym go nie widział spokojniejszym. Gdy
przyszła kolej jego sprawy, zamiast obrony, napisał całą historię swoją i Maryni. Sędziowie
czytali ją z zajęciem; żal im się zrobiło pana Michała; a pomnąc, że summum ius, summa
iniuria, korzystali z tak oryginalnego sposobu bronienia się i naznaczyli komisją lekarską.
Pobiegłem do doktora M., uprosiłem go; on uprosił kolegów i wszyscy poświadczyli, że pan
Michał ma pomieszane zmysły. Odesłano go do Bonifratrów, gdzie mieszkał dwa lata. W
roku 1829 wyszedł z domu wariatów, ale nigdy odtąd nie widziałem go innym, jak jest dziś.
Zawsze zamyślony, ponury, milczący, a nawet mnie unika. Co roku tylko jeździ do Hrubieszowa, a co wtorku i piątku chodzi, jak dziś, po tej ulicy i siedzi na tej ławeczce. Przyjdź tu
kiedy przez ciekawość tego dnia, bądź pewny, że znajdziesz pana Michała. Ale chodźmy,
dosyć już tej gawędy.
Szliśmy z wolna, a przed nami szedł pan Michał. Wkrótce zbliżyła się ku niemu jakaś
młoda kobieta, piękna i pięknie ubrana, oparta na ramieniu młodego i przystojnego mężczy-
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zny. Gdy już była niedaleko, puściła ramię swego towarzysza, podbiegła ku panu Michałowi i
zaczęła go całować w rękę. Pocałował ją w czoło pan Michał i wszyscy troje poszli razem.
– Któż ta pani? – zapytałem.
– Nie zgadniesz? – rzekł, uśmiechając się mój towarzysz.
– Bynajmniej – odpowiedziałem.
– Mało masz domyślności, choć piszesz dramata. To córka Maryni – dodał – którą po
śmierci majora pan Michał wziął, wychował najstaranniej, wyposażył i wydał za mąż.
– Biedny pan Michał – rzekłem. – Pójdźmy prędzej, chciałbym jeszcze jego twarz obaczyć. – Poszliśmy, dopędziliśmy go. Spojrzał na nas i odwrócił się; ale w myśli mojej zostały
szlachetne rysy człowieka, którego życie pełne wzruszeń bolesnych i głębokich więcej daleko
warte niż puste dni tych, którym się wszystko udało, którzy sobie co dzień mówią: ,,Jacy my
szczęśliwi! I jak głupi!”
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KLEMENTYNA TAŃSKA
1798 – 1845
Wuczka wybitnego lekarza warszawskiego, córka literata, przez kilka lat podopieczna zamożnej rodziny ziemiańskiej, wychowała się Tańska pod jednoczesnym wpływem kilku różnych tradycyj obyczajowych, które wzbogaciły jej umysł i ułatwiły późniejszą karierę literacką. Z taką karierą oswajano ją już od najwcześniejszego dzieciństwa, nawet imię bowiem,
jakie nosiła, otrzymała na cześć bohaterki jednej z powieści Richardsona, czytanej przez jej
matkę przed samym połogiem.
Literatura była zresztą dla Tańskiej – panny niezbyt ładnej, trochę ułomnej i niebogatej –
źródłem wszystkich przyjemności życiowych, a z czasem nawet doskonałym środkiem do
ustalenia całej przyszłości osobistej. Młoda pisarka zaczęła bardzo skromnie: od przeróbek z
obcych języków, wkrótce jednak przerzuciła się do twórczości oryginalnej, układając liczne
powieści, opowiadania, gawędy, anegdoty, komedyjki – a zawsze z myślą o korzyści moralnej młodych czytelników, dla nich to bowiem głównie przeznaczała swoje utwory literackie.
Owej pedagogice literackiej towarzyszyła zresztą pedagogika praktyczna, Tańska bowiem –
wyróżniona za swoje prace przez ówczesne władze rządowe – została mianowana ,,eforką”
(inspektorką) szkół żeńskich, później nauczycielką w warszawskim instytucie guwernantek, a
w końcu wizytatorką wszystkich zakładów naukowych dla panien.
Do największych zasług Tańskiej trzeba zaliczyć wydawanie Przez nią „Rozrywek dla
Dzieci” (1824 – 28) – pierwszego w Polsce czasopisma tego rodzaju, które odegrało poważną
rolę w ukształtowaniu naszej literatury dla dzieci i młodzieży. W tym właśnie czasopiśmie
ukazały się dwie najlepsze powieści Tańskiej: Listy Elżbiety Rzeczyckiej i Dziennik Franciszki Krasińskiej – powieści historyczne z XVIII wieku, odznaczające się doskonale podmalowanym tłem obyczajowym, a jednocześnie mile i żywo obrazujące przeżycia uczuciowe
swoich młodziutkich bohaterek. Tańska okazała w nich niemały talent pisarski, święcący
największe tryumfy na polu prozy pamiętnikarskiej, oraz znakomitą wiedzę o życiu obyczajowym XVIII wieku, czerpaną, jak widać, z żywych jeszcze tradycyj rodzinnych. Świetnym
popisem owej specjalnej wiedzy stał się również Obiad czwartkowy (1828) – barwny obraz
dworu Stanisława Augusta oraz kwitnącego na nim życia literacko-artystycznego, pokazany
czytelnikom jako „opis wyjęty z nieznanych dotąd pamiętników”, a mianowicie – co zresztą
zostawiono domysłowi czytelników – z pamiętników Franciszka Karpińskiego.
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W rok po opublikowaniu tego obrazka Tańska oddała rękę młodemu historykowi warszawskiemu, Karolowi Hoffmanowi, a w dwa lata później – zaraz po kapitulacji Warszawy –
wyjechała śladem męża za granicę.
Resztę życia spędzili Hoffmanowie za granicą: najpierw w Dreźnie, później w Paryżu,
skąd czynili częste wycieczki do innych krajów. Pani Klementyna dużo jeszcze wtedy pisała,
chociaż nigdy już nie uzyskała takiego sukcesu, jaki był udziałem owych dwóch; warszawskich powieści historycznych. Wszystkie jej następne; pisma były już za suche, za praktyczne,
za bardzo moralizatorskie. „Odpoczynek jej, ale nie pokój – pisał po jej zgonie Słowacki – bo
jeszcze wiele czynić pozostaje; nawet ona sama wiele z tego, co uczyniła, sama wywrócić
musi – tamy przeciwko egzaltacji kładzione, serce przez nią na kluczyk od spiżarni zamknięte, a które klucz nieszczęścia będzie musiał otworzyć na nowo”.
Do najlepszych pism Tańskiej-Hoffmanowej należą – obok wspomnianych już utworów
powieściowych – jej własne pamiętniki osobiste, a właściwie dzienniki, ponieważ były spisywane dzień za dniem i miesiąc za miesiącem, utrwalając na karcie papieru nie tylko ważne
wydarzenia życiowe, ale również wszystkie drobiazgi i błahostki życia powszedniego.
„Dziś dzień moich imienin – pisała pani Klementyna w Paryżu, 23 listopada 1834 r. – mąż
mnie psuje, obdarzył mnie jak za najlepszych czasów... niech tylko wymienię dary z kolei.
Biurko tak ładne i wygodne jak jeszcze nigdy nie miałam, koszyczek do roboty prześliczny,
woreczek do chustki, pantofelki watowane, ogrodniczek z krzakiem róży cudownym, pugilaresik, nóż do przecinania i znaczenia książki, piórko eleganckie do zamiatania biurka, mydło
pachnące, otrąbki do rąk, szczypczyki, paczka papilotów kolorowych na cały rok, tuzin darów
jednym słowem...”
Jakiż to uroczy obrazek rodzajowy! O ileż on milszy i bardziej zajmujący od nudnych moralizacyj wielu powieści pani Klementyny.
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OBIAD CZWARTKOWY

Opis wyjęty z nie znanych dotąd pamiętników1

Byłem nareszcie i ja na jednym z owych posiedzeń, czyli obiadów czwartkowych, u króla
Stanisława Poniatowskiego, o których marzyłem w snach moich śpiąc i na jawie, do których
należyć sądziłem być najwyższym zaszczytem, których byłem ciekawszy jak Rozyna Paryża,
a muzułman raju. Byłem, i przyznam, że – co rzadko się trafia – rzeczywistość odpowiedziała
prawie zupełnie oczekiwaniu mojemu; tylkom ja sam nie odpowiedział sobie, bo w moich
marzeniach więcej miałem przytomności i dowcipu, To szczęście tak od dawna żądane, a którego użyć na chlubę moją wcale nie umiałem, wczora mnie spotkało; za świeżej pamięci
umieszczę w notatach moich dokładny opis tego wszystkiego, com tam widział i słyszał; będzie to niejakie wynagrodzenie za śmieszną w moim wieku nieśmiałość, będzie zasiłek do
zapasów, które zbieram od lat kilku w celu utworzenia z nich kiedyś zajmującego dzieła pod
napisem: Historia ludzi, z którymi żyłem.
1

Nie wyrażam, jak ten opis mi się dostał, kto go nakreślił, zostawiając te domysły czytelnikom, to jednak nadmienić mogę, jak się zdaje, jest z r. 1780.
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Blisko od tygodnia w Warszawie, zaraz po przyjeździe starałem się być przedstawionym
królowi i złożyć mu dzięki za wyświadczone mi dobrodziejstwo; pierwsze udało się: byłem
na pokojach w niedzielę; król przyjął mnie uprzejmie i łaskawie, ale co o wdzięczności ani
słowa wspomnieć nie dał; owszem, przepraszał, że dary jego tak późno mnie doszły.
Historia wyda kiedyś bezstronny wyrok o Stanisławie Auguście; wiele mu zarzucić będzie
musiała, i dziś ma on już sobie przeciwnych, ale ktokolwiek do jego towarzystwa jest przypuszczony, kto doznał jego dobroczynności, ten koniecznie powiedzieć musi, że trudno wystawić sobie uprzejmiejszego monarchę, który by lepiej znał się na ludziach, delikatniej dobrze czynić im umiał, zgoła – wyborniejszego mecenasa. Gdy wychodząc z pokojów, koło
mnie przechodził, rzekł łaskawie: ,,Proszę zawitać na czwartkowe posiedzenie”. Te słowa
niespodziane wobec tylu wyrzeczone świadków przejęły mnie radością; skłoniłem się nisko, a
dostawszy nazajutrz formalną na czwartek inwitację, starałem się, dowiedzieć, kto na ten
obiad wezwany? Do kogo by się przyczepić?
Uczeni, ci przynajmniej, którzy mają szczerą intencję być takimi, tworzą między sobą rodzaj rzeczypospolitej i bez umowy schodzą się i zbierają w też same miejsca. Tegoż więc dnia
zdybałem niemal tych wszystkich, którzy mieli być na czwartkowym posiedzeniu, i dowiedziałem się, że jeden z nich, Franciszek Zabłocki2, ma w ten dzień podać królowi nową komedię swoją wraz z odą na cześć monarchy napisaną. Ponieważ nie w jednym miejscu od
dzieci i od starszych, od panów i ubogich, ten dobrze widziany i przyjęty, kto z pełnymi rękami przychodzi, umyśliłem na ów mądry obiad przyczepić się do Zabłockiego. Jakoż i on
chętnie na to przystał. Z Zabłockim znam się niedawno; młodszy jest ode mnie lat kilkanaście, wabi mnie jednak ku niemu skłonność taka, jak gdybyśmy chowali się razem; on jest
dowcipny, wesoły, nawet krotofilny, zwłaszcza między swymi; ja przecież dostrzegłem pod tą
ucieszną barwą smutek ukryty i rzewność myśli; i może to ze mną podobieństwo skłonności
całej przyczyną. Człowiek rad widzi podobnych sobie. Zabłocki, który ledwie ma lat dwadzieścia i kilka, piękną już pozyskał sławę. Jest dotąd, a może będzie na czas długi, najcelniejszym pisarzem Polski komicznym. Łączy znajomość sztuki dramatycznej i serca ludzkiego; panem jest języka, którym włada według woli, a zawsze szczęśliwie. Król zowie go
swoim Molierem, bardzo jego prace lubi i nawet, co nie zawsze drugim pisarzom uchodzi,
gminnym i swawolnym być mu pozwala. Jest to może przywilej po mistrzu, a Stanisław August, który by dosyć pragnął wyjść na Ludwika XIV, może nie śmie delikatniejszych od niego
mieć uszów. Niedawno Zabłocki dostał medal z napisem merentibus; zaszczyt dotąd znakomitszy od wielu orderów, bo nie tak pospolity. Bardzo więc byłem rad temu, że taki nawinął
mi się przewodnik, i z większą jeszcze niecierpliwością, bo pewniejszy powodzenia, oczekiwałem owego czwartku. Nadszedł – o trzy kwadranse na drugą ruszyliśmy remizą w mundurach województw naszych, wyfryzowani i wypudrowani, przy szpadach; zdawało mi się, żem
podrósł, bo na wszystkich, których spotykaliśmy, patrzyłem z góry. Wjechawszy na dziedziniec stanęliśmy przed korpusem zamkowym i weszli na marmurowe schody, które lubo bardzo piękne i eleganckie, nie są przecież wspaniałe. Rozstawiona służba pokazywała nam z
kolei, dokąd udać się mamy; przeszliśmy pokojów kilka; każdy z nich tchnie tym gustem,
który wielkie i drobne dzieła pod okiem Stanisława Augusta wykonane odznacza. Posiada on
bowiem ten przymiot w najwyższym stopniu; dostał go od natury, rozwinął sztuką, zapatrywaniem się na piękne wzory, i stolica długo jaśnieć będzie tym, co on w niej zostawi. Doszliśmy nareszcie do wspaniałej sali pędzlem Bacciarellego 3 ozdobnej, drogiej każdemu Polakowi, gdzie się uczestnicy czwartkowych obiadów zwykle zbierają. Nie było jeszcze żadnego i
rad temu byłem, bom się mógł przypatrzyć pięknym, szacownym malowaniom i popiersiom,
2

Franciszek Zabłocki, ur. w r. 1754, sekretarz Komisji Edukacyjnej, po stracie ukochanej żony, w trzydziestym
szóstym roku życia swego, kapłańską przywdział odzież i umarł plebanem w Końskowoli. Autorem jest wielu
dobrych komedyj, pięknych wierszy, wybornym tłumaczem Amfitriona Moliera.
3
Marceli Bacciarelli, Włoch rodem, osiadły w Warszawie, umarł 1798 r. mając lat 86.
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myśleć z dumą o czasach i ludziach, których wystawiają. Tu Kazimierz Wielki prawa swe
nadaje; tu Zygmunt August hołd księcia pruskiego przyjmuje; tu pokój z Turkami przy zwłokach Chodkiewicza zawarty, tam Jan III wjeżdża do Wiednia, a wkoło na kształtnych podstawach stoją sławnych mężów popiersia. Tu ojciec poetów, a przeto i mój, Jan Kochanowski;
tam chluba nasza przed obcymi – Kopernik i Sarbiewski; tu mój wzór i rozpacz moja – sielski
Szymonowicz; tam nasz Salomon – mądry Lubomirski. Kiedym w zachwyceniu chodził od
obrazów do popiersiów, więcej tym jeszcze się przyglądając, stał się jakby cud: jeden z nich
ożywiony stanął przede mną. Był to Naruszewicz4, którego król dosyć uczcić nie może, nad
wszystkich żyjących i zmarłych Polaków chciałby go przenieść. Nie przeczę wielkim talentom biskupa smoleńskiego, ale pomimo dworskich pochwał, popiersia i medalu nie mogę
kłaść go wyżej od Sarbiewskiego, a w równi z Krasickim; złe języki mówią, że pochlebstwo
tak wysoko go podniosło i trzyma; jeśli tak jest, to kiedykolwiek spadnie! Pochlebstwa są
sztuczne skrzydła... Ale jeśli spadnie jako poeta, proza utrzyma go zawsze w świątyni sławy i
prace jego historyczne wiecznie trwać będą. O nich też mówiłem mu cokolwiek, a przynajmniej mówić chciałem, gdy zbliżył się do mnie, bo choć już parę razy byłem u dworu i od dawna z wielkimi panami przestaję, jeszczem nie dworak i podobno nie będę nim nigdy; mniej
będzie na starość chleba, ale cnoty więcej.
Wnet po Naruszewiczu przybył Ignacy Potocki5 , ów obywatel prawy, człowiek światły,
uczony, dobrze myślący, przyjemny, który cnoty domowe i publiczne połączyć umie, a którego los tak srodze w najdroższych prześladuje związkach. Smutek był na jego twarzy i smutek,
który jak nudy rodzajem jest zarazy, wszystkich nas przejmować zaczynał, kiedy wpadł wesoło młody, dorodny mężczyzna i wszystkich ożywił.
– Co za pomyślne zdarzenie! – zawołał, kłaniając nam się i modnie, i grzecznie – wszakci
to pan Bielawski6 niedługo przybędzie. Nie mógł mi król jegomość większej sprawić przyjemności, jak wzywając mnie z nim razem.
– Nie dla twoich to pięknych oczu, Starościcu – powiedział Naruszewicz – ale króla bawią
czasem wasze spory.
– Ciekawy bym był jednak – ponowił przybysz – jak Bielawskiego głupi żołądek strawić
może mądry obiad czwartkowy; on kiedy umrze z indygestii w piątek, a ja na grobie jego ten
epitaf wyryję:
Tu leży Bielawski – szanujcie tę ciszę,
Bo jak się obudzi, komedię napisze.
Mimowolnie rozśmieliśmy się wszyscy, nawet smutny Potocki, a ja choćbym go nie był
widział dawniej, po tych słowach i wierszach poznałbym Kajetana Węgierskiego7.
– Szkoda tego młodzieńca – szepnął mi Zabłocki – on złą drogą idzie, a dowcip ma wielki:
Wolter zawrócił mu głowę, chce być polskim Wolterem; nie mogąc w dobrym mu sprostać, w
złym go naśladuje; Bielawski jest jego Fréronem. Prawda, że to człowiek zarozumiały; nie
może tego zapomnieć, że był autorem pierwszej komedii granej przed królem przy odrodzeniu się teatru polskiego; prawda, że mówią, iż nieco ma być chciwy: służy panom za przedmiot zabawy, a dukaty od nich łowi; prawda, że nietęgi poeta, ale przecież nie godzi się tak z
nikogo szydzić, zwłaszcza kiedy ten, cichy i nieśmiały, odcinać mu się nie umie... Ale otóż wchodzi.
4

Król, jak wiadomo, popiersie Naruszewicza, lubo żyjącego, w tej sali umieścił.
Obacz przypis o Ignacym Potockim w 40 numerze „Rozrywek dla Dzieci” k. 171.
6
Józef Bielawski, urodzony około 1739 r., zmarły 1809, pisał komedie, które lubo nudne, nie były przecież
zupełnie pozbawione zalety; inne jego poema mniej były warte, zwłaszcza poema Rzeź humańska, w którym i
takie wiersze zdybać można: ,,A w kraju zniszczonym świnia nie została”.
7
Kajetan Węgierski, starościc korytnicki, szarobelan króla Stanisława, urodził się 1755 r., umarł w r. 1787 w
Marsylii, gdzie pochowany, w młodym wieku, bo mało zdrowie szanował. Wybór pism jego drukowany jest w
tomie I Wyboru Pisarzów Polskich edycji Mostowskiego.
5
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Jakoż drzwi się otworzyły i wszedł chudy, wysoki, pokorny mężczyzna, a nie mówiąc i
słowa kłaniał się wszystkim uniżenie, Węgierskiemu jeszcze niżej.
– Cieszę się ze zdrowia dobrego, mości panie Bielawski – wyrzekł, zadzierając nosa śpiewak Organów – widać, że rumatyzmu w krzyżach nie ma, żeś odpoczął po Rzezi humańskiej.
Śliczneż to poema! A kiedy wyjdzie, bośmy już pieniądze na prenumeratę złożyli?
– Wkrótce – odpowiedział Bielawski, rąk zacierając – jegomość pan Gröll8 taki zatrudniony...
– Może to kieszeń waszmość pana w takim stanie jak kraj w czasie tej okropnej r z e z i ?...
A teatrum kiedy będziemy mieli, wszak waćpan otwierasz nowe?
– Chciałbym – odpowiedział Bielawski – podnieść jeszcze bardziej sztukę dramatyczną w
Polsce, ale jeszcze mi się nie bardzo powodzi; myślę najjaśniejszego Pana błagać o pomoc...
– Gdybym miał jakie znaczenie u króla jegomości,użyłbym go chętnie w tak pięknej sprawie – przerwał Węgierski – smutne też czasy, już dawno w stolicy śmiać się z czego nie było.
Ale mam obiecaną szambelanię, wtedy, bliżej monarchy, nie przepomnę teatrum waćpana.
Kiedy tak mówił prędko, a Bielawski myślał pomału, czy i jak się odciąć, weszło razem
dwóch ekszwolenników Lojoli9; oba poważni, a jeden już sędziwy; pierwszym był znany mi
dobrze Karol Wyrwicz10, ów autor pierwszej w języku ojczystym jeografii politycznej, krytyk
trafny i biegły; drugim Franciszek Bohomolec11, który to, prócz innych dzieł historycznych,
bardzo gruntownych, pierwszy w języku polskim komedie pisać zaczął; naprzód jedynie dla
młodzieży szkolnej, której był nauczycielem, a potem dla wszystkich, i to obficie. Ich przytomność nie ukróciła języka Węgierskiego.
– Ale, ale, mości panie Bielawski – powiedział na głos – mam też do waćpana dobrodzieja
wielką prośbę.
– Rozkazać proszę! – rzekł tamten.
– Oto, chociaż ja nie król12, chciej na moją instancję wydać jeszcze jedną komedię, ale w
ten sposób: weź treść z Moliera, niech ci Potocki z Wyrwiczem rozkład zrobią, Karpiński da
rymy, Zabłocki wiersz napełni i napisz u spodu tytuł (którego inwencję ja na siebie biorę):
,,Na prośbę JMC Pana Kajetana Węgierskiego, starościca, nie pisałem wcale tej mojej komedii”. Obiecuję ci sutą suskrypcję, sam ją zbierać się podejmę.
Odpowiedź Bielawskiego już gotową, jakem miarkował po pobladłej jeszcze twarzy i gryzionych wargach, zatrzymało za zębami przybycie kilku dworzan, którzy oświadczyli, że król
jegomość przeprasza, jeżeli ci panowie czekają, ale jest w malarni i wnet przybędzie.
– To wyśmienicie, że jest w malarni – zawołał Naruszewicz – dobrej myśli w czasie obiadu będzie.
– W rzeczy samej – powiedział mi wtedy Wyrwicz, do któregom się był zbliżył – król tak
namiętnie lubi piękne sztuki, zwłaszcza malarstwo, architekturę, snycerstwo, że najszczęśliwszy, kiedy przestawać może z artystami lub przypatrywać się ich dziełom. Co środa daje dla
nich obiady i mówią, że je woli od naszych czwartkowych. Ma zawsze koło siebie kilku
sławnych malarzy, którym nieskończone zadaje roboty. Cassanelli, umyślnie z Wenecji sprowadzony, maluje mu widoki Warszawy i jej okolic, Bacciarelli wykonywa historyczne obra8

Gröll, drukarz nadworny królewski, spod pras którego wiele wyszło dzieł wzorowych.
Zakon jezuitów został zniesiony w r. 1773.
10
Karol Wyrwicz, ur. 1716 r., um. 1793, kapłan Zgromadzenia Jezusowego, później opat hebdowski, mąż z
wielu miar znakomity. Prócz wzmiankowanej jeografii politycznej, dzieła wielce użytecznego, pracował wiele w
przedmiotach historycznych i w rodzaju krytycznym. „Pamiętnik” Świtkowskiego, w owym czasie wychodzący,
miał w nim biegłego i surowego sędziego.
11
Franciszek Bohomolec, jezuita, pierwszy pisarz komedyj w języku ojczystym, zostawił ich przeszło trzydzieści; jest w nich dowcip, ale prócz innych ważnych uchybień brak znajomości świata postrzegać się w nich daje.
Pisał i inne rzeczy, jako to życie Jana Zamoyskiego, Jerzego Ossolińskiego, o języku polskim, zabawy oratorskie
itd.
12
Bielawski napisał i wydał na rozkaz króla komedię Natręty.
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zy, a najczęściej twarze kobiet z pierwszych piękności naszych bierze i wybornie trafia. Tenże
Bacciarelli, równie utalentowany, jak pracowity, jest na czele malarni zamkowej; tam pod
jego przewodnictwem wielu z młodzieży odkrywa, rozwija przyrodzone talenta; król w tej
malarni, skoro może, całe godziny przesiaduje: sądzi, zachęca, gani, chwali, ocenia; choć sam
nie rysuje, tak biegłym jest znawcą i oko tyle ma trafne, że nieraz samemu Bacciarellemu
uwagę jaką zrobi; ten według niej poprawi, doda lub ujmie i robota jego zawsze na tej uległości zyszcze. Wszystkie te piękne gmachy za dzisiejszego panowania powstałe, wzory dobrego
smaku, chociaż przez biegłych architektów stawiane, nie byłyby przecież takimi, gdyby król
sam każdego planu nie był rozważył, poprawił, a często i w wykonaniu zmienił. Pałac w Łazienkach trzeci raz się upiększa, ale też i potomność nazwie go bez wątpienia gustownym
pieścidłem. Patrz w jakie to król szczegóły wchodzi!
I to powiedziawszy zaprowadził mnie do marmurowego stolika, na którym był ustawiony
model sali łazienkowskiej; ściany obite, jak być miały, obrazy, kolumny, krzesła, inne sprzęty.
– Każdy pokój znaczniejszy tak pierwej dla króla wypracowanym bywa – powiedział jeszcze Wyrwicz – on, co mu się nie zdaje, odmienia, co się podoba, zostawia, i już potem na
pewno wszystko robią.
Jeszcze to mówił, kiedy hałas dał się słyszeć, podwoje otworzono i król wszedł. Nie jest on
wzrostu bardzo wysokiego, ale tak szlachetnej i znaczącej postawy, oczy jego czarne są tak
piękne i ujmujące, rysy twarzy tak regularne i cały układ tyle miły i poważny, że chociaż strój
jego przepychem oczu nie zwraca, natychmiast między dworzanami rozeznać go trzeba. Miał
na sobie mundur kadecki, Order Orła Białego, a na szyi Orzeł Pruski; nosi go zawsze z tej
przyczyny, że dostał go nie będąc królem, i dlatego jest mu miłym. Dosyć liczny otaczał go
orszak: doktór nadworny Bekler, adiutant na służbie będący, dwóch szambelanów, uczony
Wybicki i wyszarmantowany Kownacki, dwóch paziów, piękny Narbut i śmiały i figlarny
Turkuł. Stanęliśmy wszyscy rzędem, król do każdego przystępował, każdemu coś uprzejmego
powiedział. Kiedy na mnie kolej przyszła, wyrzekł łaskawie:
– Witaj między nami i bądź posiedzeń czwartkowych ozdobą!
Przeszedłszy tak koło nas udał się do pokoju, gdzie stół był nakryty, i my za nim poszli.
Przechodziliśmy przez inny, bardzo zajmujący, w którego ścianach wykładanych marmurem
krajowym oprawione są w złoto portrety wszystkich królów polskich pędzla Bacciarellego;
jedliśmy zaś w pokoju obok będącym, żółtym adamaszkiem wybitym, gdzie są znowu portrety tych, których król od początku przypuszcza do uczonych obiadów. Po większej części
malował je pastelami Marteau, Francuz, i są wybornie trafione. Konarski, Kopczyński, Piramowicz, Ogrodzki i inni jak żywi, mowy im tylko brakuje13. Stół był okrągły, na dziesięć
osób nakryty; koło króla, po obu stronach, bardzo szerokie zostawione miejsce, dalej stołek
obok stołka. Król usiadł, stanęła koło niego i za nim dworska służba, szambelanowie, pazie;
stanął opodal Lociński, podczaszy, w polskim stroju, poważny, właśnie jak na podczaszego
przystało; król wezwał koło siebie Naruszewicza i Potockiego, my umieściliśmy się jak któremu wypadło; jam usiadł między Zabłockim i Wyrwiczem, wprost portretu Konarskiego,
który mi jest wielce drogi. Ledwośmy posiadali i wraz nam było, kiedy król powiedział:
– Coś dziś szeroko u stołu mego, trzeba tu kogo Jeszcze wezwać. Mości panowie, zsuńcie
się. Prosić pana szambelana Łoyko14 od marszałkowskiego stołu. Jemu przystoi być na uczonym obiedzie.
Na te słowa króla Potocki, przepraszając uprzejmie sąsiada swego, Bohomolca, prosił go,
żeby się odsunął i miejsce dla Łoyki obok niego zrobił. Ci dwaj mężowie, Potocki i Łoyko,
13

Te portrety są dziś w sali Komisji Oświecenia.
Feliks Łoyko, mąż wielkich cnót obywatelskich i głębokich wiadomości, sławnym jest jego historyczny wywód w r. 1773 wydany. Wielkie materiały zebrał do historii i ekonomii politycznej, ale śmierć zawczesna nie
dozwoliła mu wydać owocu tej pracy na widok publiczny.
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takąż miłością kraju tchnący, równie o dobro jego i sławę troskliwi, lubią być razem; swój
swego szuka. Przyszedł wnet Łoyko, podziękował królowi za łaskawe wezwanie, skłonił się
nam wszystkim, a zobaczywszy się Potockiego sąsiadem, wyraźnie się ucieszył; oni obadwa
zyskali zapewne na tym zbliżeniu, może i Rzeczpospolita zyskała, ale obecni stracili, bo ile
tylko przyzwoitość dozwoliła, tyle rozmawiali między sobą, jak widać było – o rzeczach
ważnych. Gdy usiadł Łoyko, król nieznacznie porachował siedzących:
– O mości panowie! – zawołał– źle, nie do pary nas jest, dwunastego koniecznie potrzeba.
Chciejcie sprobować, pewno jeszcze miejsce się znajdzie.
Znowu stołki były w ruchu; zacząłem się przysuwać do Zabłockiego, odsuwając się od
Wyrwicza jak mogłem najdalej; jakoś mi przykro było; rad byłbym uczynić się maleńkim jak
dziecię i wyznaję, że gdyśmy tak już ściśnięci byli, że łokcie koło siebie trzymać należało, z
mimowolną zazdrością patrzyłem na szerokie po obu stronach króla pole, myśląc sobie: „Niedoświadczony może i z dobrego serca przykrość drugim zrobić; boć ta chęć widzenia wielu
osób u stołu swego początek ma w dobrym sercu”. Gdy król zobaczył, że zrobiło się miejsce
jakie takie:
– Proście pana szambelana Woyny15 – powiedział – on tu nie zawadzi. Pan Węgierski i
Bielawski wpuszczą Woynę między siebie.
– I tak już jest od dawna między nami! – powiedział śmiało Węgierski.
Rozśmieli się wszyscy, nawet Bielawski, który zwykłym sobie cichym głosem tak się odezwał:
– Kiedyć ma już być koniecznie Woyna między nami, niechże takiego będzie rodzaju!
– O prawda! – dodał król – bodaj takie wszystkie bywały!
Tymczasem zupę rozdali; był to barszcz wyborny z uszkami, tryumf pierwszego kucharza
królewskiego Tremona, który, chociaż Szwajcar, doskonale wszystkie potrawy polskie przyprawia.
– Założyłbym się, że w tym barszczu więcej niż dwa grzyby! – powiedział Węgierski,
zbierając brząkającą łyżką ostatnie krople z talerza.
– Nie zupełnie taki musiał być barszcz u ojców naszych, jeśli tylko jeden kładli – dodał
Woyna.
– Nie zazdroszczę im też wcale – ponowił tamten – a i dla barszczu.
Bardzo mi jest miło,
Że dziś mi się żyć zdarzyło.
– Szczęśliwy humor! – rzekł poważnie Wyrwicz – bodajbyś, mój starościcu, po najdłuższym życiu to samo powtórzył.
– Smutne myśli dobywać przy stole jest to samo, co w przedpokoju dobywać szampana –
odpowiedział żywo Węgierski.
– Zły użytek Wyrwicza!– dodał, śmiejąc się Naruszewicz, a w ciągu tej ucinkowej rozmowy wysypały się, jakby z rogu obfitości, różne przysmaki: wędliny, marynaty, kiszki, kiełbasy, paszteciki różnego rodzaju; wszystko wykwintne i wyborne – i dla smaku, i dla oka.
Król brał ledwie nie z każdego półmiska, jadł, jakby nie smakując, ale dużo i nadzwyczajnie prędko. Zważałem, jak Bekler, obok Naruszewicza siedzący, z niespokojnością na ten
pośpiech spoglądał; nareszcie rzekł:
– Najjaśniejszy panie! A Trales16?
– Poczciwy mój Beklerze! – zawołał król na tę odezwę i uśmiechnął się mile – już lepiej
sprawiać się zacznę.
– Cóż to znaczy? – spytał się Naruszewicz.
15
16

Woyna, szambelan, starosta stanisławski, poseł do Wiednia, znany z nauki i przyjemności rozumu.
Trales, lekarz najsławniejszy w owym czasie.
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– Nie wiecie, mości panowie – mówił dalej król – co ten Bekler zrobił. Od dawna mnie
przestrzega, żebym nie jadł tak prędko, jak mam zwyczaj, gdyż to zdrowiu szkodzi; jam go
nie bardzo słuchał, lubo mu bardzo wierzę. Cóż on robi? – bo przyznaj się Beklerku, że to
rzecz ukartowana – namawia sławnego Tralesa, ażeby mnie w tej mierze zastraszył; oddają
mi dziś rano list ogromny, w którym z całą nauką swoją ten mądry lekarz dowodzi mi szkodliwych skutków prędkiego jedzenia, grozi Bóg wie nie jaką chorobą.
– Ale coś ten fortel nie bardzo jegomość panu Beklerowi się powiódł – wymówił z uśmiechem sędziwy Bohomolec.
–Powiódł się – rzekł na to król – bo mi dowiódł życzliwość przyjaciela, troskliwe jego o
moim zdrowiu starania.
I to mówiąc z uczuciem spojrzał na Beklera, który także był rozrzewniony i te jedynie
zdołał wyrzec słowa:
– Zdrowie dobrego króla zdrowiem jest narodu, wielka odpowiedzialność na lekarzu jego
spoczywa.
Przez ten czas skończyły się wstępne obiadu przysmaki, którymi najeść można się było
zupełnie; podczaszy Lociński nalał królowi drugi kieliszek wina i nasze powtórnie napełnione
zostały; rozszedł się zapach rozmaicie przyprawianych sztuk mięsa; służba pokrajawszy je
subtelnie zaczęła roznosić; jeden z nich ogromny dźwigając półmisek, podając go królowi
wyrzekł uroczyście: ,,Baran!” Król odpowiedział wykrzyknikiem „A!” – i tak działo się z
kolei naokoło całego stołu, a przez minut kilka wyraz ,,Baran” i wykrzyknik „A!” jedynie
były słyszane; każdy zaś nakładał sobie kopiaste talerze, jadł i chwalił. Spytałem się Zabłockiego, co by to znaczyć miało, czy to ceremonia jaka?
– Nie – odpowiedział – ale król nad wszystkie mięsiwa baraninę przekłada, co dzień musi
być na stole jego, a że Tremon tak ją przyprawą odmienia, iż czasem trudno poznać co to jest,
mają rozkaz roznoszący oznajmiania w takim razie godność półmiska podawanego każdemu;
a każdy, jak widzisz, raduje się, bierze, je i chwali.
Właśnie dojadał król ulubionej sobie potrawy, kiedy wszedł Tremon, nadworny kuchmistrz, czyli maître d’hôtel, brat kucharza. Dosyć bowiem szczególnym, a wielce pomyślnym
zdarzeniem dwóch braci dostało się w służbę króla; jeden urządza, drugi wykonywa; panuje
między nimi braterska zgoda i z tej przyczyny stół królewski tak dobrze urządzony i smaczny,
jak rzadko którego monarchy. Szkoda, że to szczęście króla Stanisława wyżej nad stół nie
sięga!... Tremon, człowiek wcale do rzeczy, pełno i porządnie ma w głowie, jak w dobrze
urządzonej śpiżarni; botanik biegły; skoro wszedł, król powitał go tymi słowy:
– Jak się masz, Tremonku, uraczyłeś nas dzisiaj; był barszcz, kiełbasa, jest baran. Powiesz
bratu – dodał, ostatnie kładąc do ust kawałki – że wybornie przyrządzony.
– Zda mi się, że tu imbiru użyto – powiedział Naruszewicz – i przedziwnie smakuje.
– Jam też nigdy jeszcze imbiru, jak rośnie, nie widział – rzekł król.
– Najjaśniejszy panie – odezwał się na to Tremon – wszak niedawno w łazienkowskim trebhauzie pokazywałem waszej królewskiej mości roślinę imbirową, która ślicznie jest utrzymana.
– Pamiętajże pokazać mi ją raz jeszcze, bo nic nie pamiętam. Złego ucznia Tremon ma ze
mnie, botanika nie chce mi iść w głowę.
– Tyle w tę głowę już weszło – wymówił tu biskup smoleński – że miejsca zabrakło.
–Nie żartuj – ponowił król – ale wierz, że do całej ogrodniczej sztuki ani talentu, ani też
gustu nie mam. Nie będą mieli Polacy ogrodów po mnie.
– Wasza królewska mość lubisz jednak drzewa i wody – powiedział Bohomolec.
– To prawda, zwłaszcza też wody; i wielką w tych dniach z tego względu miałem pociechę. Mój Merlini17 mnie przekonał, że tyle wody będzie w Łazienkach i takie mi potrafi spo17

Merlini, architekta i hydraulik króla Stanisława. Co obiecywał, spełniło się; później król, przemieszkując
zwykle przez lato w Łazienkach, bardzo często przypływał w ten sposób pod Zamek warszawski.
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rządzić kanały i śluzy, że ja wsiadłszy przed pałacem, na bacie wygodnym tu do Zamku sobie
przypłynę.
– Ślicznie to będzie – przebąknął Potocki, który na chwilę przerwał z Łoyką rozmowę –
ale dochodzą mnie posłuchy, że nie bardzo się cieszy Mokotów18 na te Łazienek piękności.
– Doszły one i mnie – powiedział król – ale mam nadzieję, że jako między sąsiady krwią i
przyjaźnią złączonymi, nie powstanie stąd żaden proces. A gdyby powstał jaki, mianuję zawczasu waćpana, mości panie Potocki, polubownym na ten kompromis sędzią.
Skłonił głową Potocki, a król mówił dalej:
– Łazienki są prawdziwie moją rozkoszą; tak się nimi cieszę jak ojciec tym dziecięciem,
które najlepiej się uda; upatrzyłem sobie znowu wczora śliczny widok na Czerniaków i
wprost wyciąć kazałem.
– Najjaśniejszy pan zawsze lubi mieć przed sobą piękne i dalekie widoki – odezwał się tu
Węgierski,
– Wolę patrzeć dalej, jak wstecz albo przed siebie.
– I słusznie – szepnął Łoyko do Potockiego, ale tego nikt prócz nas dwóch nie słyszał,
chociaż po odpowiedzi króla nastąpiła dosyć długa chwila milczenia...
Jak to zwykle w takim razie bywa, przerwało to milczenie trzy głosy razem, ale ponieważ
jeden z nich był królewski, tamte dwa w połowie słowa umilkły; król właśnie coś do mnie
przemówił, jam niezupełnie usłyszał, a pytać się nie śmiałem; skłoniłem się więc tylko i przebąknąłem kilka słów niewyraźnych, bez związku, za co dotąd na siebie się gniewam, bo czyż
nie miałem tyle ułożonych w domu konceptów na każdą okoliczność? Król, chcąc zapewne
ściągnąć ze mnie, pomieszanego, uwagę kompanii, odwrócił się do otaczającego go orszaku,
a spojrzawszy na szambelana Kownackiego19 , który stał świeży jak z igły zdjęty, a pachniał
jak kwiatek włoski, zapytał się, czy rybacy nie wyratowali mu czego z Wisły?
– Ta kamizelka i te inne ubiory, w które się dziś wystroił – odezwał się tu Węgierski – to
jedne ze stu par, co mu zatonęły; wydobyto je z brzucha szczupaka; połknął je, myśląc na te
bławaty, że to już cały szambelan.
– Gdybyć choć takim sposobem jakaś partia mojej garderoby wyratowaną była! – wyrzekł
z westchnieniem Kownacki – ale nie! Wszystko stracone!
– I szambelan zgubiony! – jęknął paź Turkuł.
– A, pierwszy raz też głos Turkuła słyszę – wymówił król. – Dlaczegoż dziś takiś posępny
i milczący?
– Wasza królewska mość wie, choć zapewne nie zna, jaki to skutek głód na Polaku czyni!
– rzekł śmiały paź.
– Domyślam się, co to ma znaczyć. Podać mi wody.
Podali paziowie wody, a Turkuł zawołał:
– Teraz będę miał rozwiązane usta, ale teraz też odejść muszę.
A skłoniwszy się nam pociesznie, wyszedł wesoło wraz z drugimi, bo wiedzieć trzeba, że
póty nie odchodzą dworzanie na służbie będący do marszałkowskiego stołu, póki król tego
znaku nie da.
– Dobry jest bardzo zakład paziów przy dworach – powiedział król, skoro odeszli – dwudziestu czterech dziarskiej młodzieży dziką pustynię rozweselić by mogło.
– I waszej królewskiej mości wybór paziów szczęśliwie się udaje – rzekł Naruszewicz.
– Mam ich zwłaszcza kilku, których bardzo lubię – odpowiedział król – za dniami służby
Turkuła niemal tęsknię, bo mnie jego śmiałość i pustoty niezmiernie bawią; ale są między
nimi i młodzieńcy z gruntowniejszymi talentami. Nie uwierzycie, mości panowie, jak Les18

Właśnie w tym czasie księżna marszałkowa Lubomirska stwarzała Mokotów; wodami ściągniętymi z tego
miejsca zasilały się Łazienki.
19
Kownacki szambelan, głośny wówczas z wytworności w stroju. Przypadek wspomniany przez Węgierskiego
zdarzył się istotnie jego garderobie, z wielką uciechą dworu i miasta.
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seur20 pięknie rysuje. Mój Bacciarelli mówi, a jemu wierzyć można, że to wielki miniaturzysta będzie. Widziałem dziś jego roboty i bardzo byłem kontent.
– Wasza królewska mość długo bawiłeś w malarni? – odezwał się Woyna.
– Wiele mi rzeczy pokazywał mój Bacciarelli; Smuglewicz 21 , który ciągle bawi we Włoszech, przysłał znowu dowód swego talentu i pracowitości; coraz więcej włoskim niebem
przechodzi. W pracach tutejszych uczniów dostrzegłem także z radością dwa znakomite talenta: młodego Kubickiego22 do architektury, Vogla23 do rysunku; obudwóch muszę wkrótce
także do Włoch wyprawić.
– Jak też wiele Polska w tym względzie będzie winna waszej królewskiej mości – powiedział tu Potocki – prawdziwie to panowanie będzie odrodzeniem kunsztów i nauk.
– Widzieć piękne sztuki i literaturę na wysokim stopniu, przyczynić się do tego jest moim
najgorętszym życzeniem – odpowiedział na to król. – Robię ku temu, co mogę, a gdyby mi
kto pokazał, co jeszcze uczynić należy, robiłbym i więcej.
– Wasza królewska mość, jeśli sobie pozwolisz powiedzieć, za nadto już czynisz – odezwał się tu Węgierski. – Nie w sztukach pięknych, bo widać po owocach, że przyzwoite są
koło nich zachody, ale w literaturze. Tłum pisarków od lat kilkunastu stopnie tronu waszej
królewskiej mości co dzień zarzuca szpargałami, coraz mniej godnych przybyszów do mądrych półmisków przypuszczonych widziemy (tu Zabłocki i ja zmieszaliśmy się nieco), a ty,
najjaśniejszy panie, nie odrzucasz nikogo, na wszystkich jesteś łaskawy, wszystko chwalisz.
Pochwałami przecież szafować niedobrze, zwłaszcza panom, bo wielu chwali dzieło nie dlatego, że dobre, ale że się komu znakomitemu podobało albo że autor jego zjadł obiad mądry
obok Majestatu.
Słuchali wszyscy z niejakim zdziwieniem tej śmiałej i dość długiej mowy; jam się ledwo
nie zadławił kością wybornego kwiczoła, bom myślał, że to i do mnie przytyki, a król powiedział;
– Czemuż tedy waćpan, mości panie starościcu, nie piszesz więcej i nie pokażesz drugim,
jak pisać?
– Od świtu do późnej nocy próżnować moja robota cała – odpowiedział wesoło.
– I jeść, i zapijać – dodał Woyna, bo w rzeczy samej, w znacznej liczbie półmisków potraw, jarzyn, ryb, melszpejzów, pieczystego, ciasta, które ciągle roznoszono, on mało który
opuścił, każdy dzielnie popijał, a właśnie trzymając biszkopt umaczany w winie w czasie
przymówki Woyny powiedział nie tracąc fantazji:
– Ja nie jestem wcale za pasterskim, bez kuchni życiem:
Wolę biszkopt niż żołędzie;
Ktoś żołądź smaczną rozumiał,
Bo chleba upiec nie umiał.
– I dajesz tego gustu swego oczywiste dowody – rzekł ze śmiechem Naruszewicz – ale nie
wiem, czy tak długo udawać ci się będzie. Oto pan Zabłocki, to wzór młodzieży, skromny,
mało je, mało mówi...
– A wiele pracuje – przerwał Wyrwicz – wiem, że i dziś nie z próżnymi rękoma tu przyszedł.
– Czy tak? – zawołał król. – Cieszę się bardzo. I cóż takiego? Czy nowa komedia?
20

Lesseur, naprzód paź, potem szambelan królewski, dotrzymał, co przyobiecał; miniatury jego od znawców
bardzo są cenione, tak dla podobieństwa rysów, jako dla delikatności pędzla.
21
Franciszek Smuglewicz jeden z najsławniejszych dotąd malarzy i rysowników polskich.
22
Jakub Kubicki, żyjący; wspomnieć jednak wolno, że gdy szło o plan na gmach wielkiego znaczenia, gdy król
mistrzów zagranicznych i swoich wezwał do nakreślania go, Kubickiego robota pierwszeństwo uzyskała.
23
Zygmunt Vogel, zmarły niezbyt dawno, profesor rysunków w Uniwersytecie Warszawskim.
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– Tak jest, najjaśniejszy panie – odpowiedział Zabłocki, podnosząc się – czekam tylko z
złożeniem jej u stóp waszej królewskiej mości końca obiadu.
– Kiedy nas taki dessert czeka, kończcież żywo roznoszenie tego, co na stole – zawołał
król na służbę – a waszmość, panie Lociński, daj nam Popiela (tym przydomkiem król
ochrzcił od dawna stare wino węgierskie).
W niedługim czasie postawił Lociński na stole przed królem spleśniałą butelkę, odetkał ją;
podano małe kieliszki, a król sam je nalewał. Podał naprzód kieliszek Potockiemu, mówiąc:
– Spodziewam się, że do smaku będzie.
Naruszewiczowi dać się wzbraniał.
– Wasza wielebna uczoność pić tego nie zechce – mówił z uśmiechem – nie wierzysz w
żadnego Popiela.
– Najjaśniejszy panie – powiedział dziejopis, biorąc niemal gwałtem kieliszek – tego
uznaję – a wypiwszy łyk dodał:
– Zaiste! prawdziwy! jeszcze myszką trąci.
Śmiech powstał ogólny, król przez chwil kilka nalewać nie mógł wina; potem rozesłał
każdemu i sam nawet, co bardzo rzadko ma się trafiać, wypił pół kieliszka za zdrowie nas
wszystkich. Gdy się to skończyło i już szczęściem przestano jedzenie roznosić, król zdjąć
kazał nakrycie, obrus sam odsunął i wezwał Zabłockiego do wręczenia mu obiecanego deseru. Zabłocki powstał i następującą przeczytał odę:
Wpośród tylu spraw ważnych, wpośród starań tyla,
Które cię zaprzątają, najjaśniejszy panie!
Godzi się chociaż jedna odetchnieniu chwila,
Godzi się pracy, chociaż na moment, przerwanie.
Nadto się wiele trudzisz kwoli twojej sławie;
Będziesz ją miał, choć oddasz chwilę i zabawie.
Wszak nie zawsze się Jowisz rządem świata trudzi;
Prace i troski jego lube dzielą wczasy.
Miał i on niegdyś krnąbrny dla się rodzaj ludzi;
Miewał do pokonania zuchwałe Gigasy.
Wrócił na koniec niebu pokój pożądany
I pierwszy przed wszystkimi sam spoczął niebiany.
Muzo! korzystaj z tych chwil; bardzo trudno o nie.
Rzadko naszego pana w spoczynku widzimy;
I teraz, gdy się zdaje bawić w miłych gronie.
Kto wie, jeśli nie myśli, że ma świat olbrzymy?
Że ta, co się w tysiącznych przemianach układa,
Nie przeto, że stłumiona, nie chce broić zdrada?
Muzo! przerwij te myśli panu! Jego zdrowie
Bardzo długo dla polskiej potrzebne jest doli.
Życie wasze jest naszym, o dobrzy królowie!
Wątlić go, nie do waszej zostawiono woli.
Gdzie wielkość duszy z cnotą, tam i pomoc nieba.
Masz je, królu! – troskliwych myśli mieć nie trzeba.
Ale skąd te podchlebne przyszły mi nadzieje?
Abym mądrość mógł bawić, skąd to zaufanie?
Nie przejdęż tym zuchwalstwem śmiałe Bryjareje?
Przez wzgląd chęci, śmiałości racz darować, panie!
Wszak dał kto hekatombe czy gołąbków parę.
Byle to czynił z serca, dobrą dał ofiarę.
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I to mi tylko może służyć za obronę,
Że się ważę z tym błahym popisywać dziełem.
Pióro moje przez ciebie, królu, zachęcone;
Wziąłem medal, przez to się samo zadłużyłem.
I choć ci teraźniejszą ofiaruję pracę,
Dar twój wielki! w życiu się całym nie wypłacę.
Gdy odczytał, monarcha podziękował mu uprzejmie; dano kawę, a skoro każdy wziął filiżankę i król swoją jednym tchem wypróżnił, żądał, ażeby Zabłocki przeczytał głośno przyniesioną komedię. Wyszła służba z pokoju, zostali tylko obiadujący; ucieszyliśmy się, a autor
czytał swoje dzieło, tak dobrze jak go napisał; czego mu, wróciwszy do domu, z serca winszowałem. Komedia Fircyk w zalotach, w lepszym nieco tonie od innych komedyj Zabłockiego, gładkim wierszem, prawdziwie po polsku jak wszystkie napisana, żywa w rozmowach,
prosta w intrydze, dwa dobrze odznaczone mająca charaktery, Fircyka i Podstoliny, tym mocniej słuchaczy zajęła, że jednozgodnie wszyscy, od pierwszej sceny, w Fircyku obraz Węgierskiego upatrzyli; jakoż lubo Zabłocki bynajmniej tej myśli nie miał, ułożyło się wiele rzeczy
ku temu: oba starościce dowcipni, trzpłoty, niby filozofy, a jak to mówią po prostu – hultaje.
Miał Węgierski za swoje, za wszystkie przypinane Bielawskiemu i nam łatki. Częstowano go
różnymi przydomkami, Naruszewicz dosypywał soli, czasem i bez miary, nie szczędził i tłustych żartów, a za każdym wierszem, do tych na przykład podobnym:
Ma tytuł starościca jeszcze od pradziada
.
.
.
.
.
.
.
Znam go, któż by o tym nie słyszał wietrzniku!
.
.
.
.
.
.
.
Zacina, prawda, panicz trochę na szulera,
Kocha młode kobietki, lubi winko stare.

.
.

– wszyscy wykrzykiwali ze śmiechem: ,,To on – to on.” Dopiero w końcu, kiedy Fircyk,
długo bałamut, pierwszy raz miłością szczerą się przejmuje i żeni się, wszyscy powiedzieli:
„To już nie on – to nie on”; jeden tylko poczciwy Bohomolec wyrzekł:
– A może i on takim kiedy będzie?
Po skończonej z zupełnym aplauzem komedii król odczytać sobie kazał niektóre kawałki, a
między innymi rozmowę Świstaka z Pustakiem w scenie pierwszej aktu trzeciego, z której
śmiał się serdecznie, i następujący wyjątek z drugiego aktu, który mi utkwił w pamięci:
FIRCYK
Powiedział Marcyjalis i ja za nim idę;
Każdy człowiek, jak może, swoją łata biedę.
Lecz nareszcie chcę mówić, filozofie, z tobą,
Jak z pełną wielkich maksym, wielkich zdań osobą.
Powiedz mi, co są ludzie, co ten świat nasz znaczy,
Jeżeli nie szulernią mieszkaną od graczy?
Wyższe i niższe stany, panowie i kmiecie...
Tej różnicy nie znano w pierwiastkowym świecie.
Los ślepy zrodził szczęście, od szczęścia dopiero
Równi ludzie naturą tę nierówność bierą.
Każdy ma z swoją stawką wstęp do jego banku,
Lecz równie tak niepewny zysku jak i szwanku...
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Tym próżne, tym zyskowne wypadną bilety;
Są tam flinty, kaptury, ordery, mucety,
Drogi szarłat, gronostaj, kożuchy i gunie;
Więc, kto co weźmie, samej winien to fortunie.
Całym światem przypadek i los rządzi ślepy;
Temu dał łokieć, temu szablę, temu cepy.
Ci się pocą w usługach, ci w przemocy tyją;
Oddajże wszystko to, co własnością jest czyją,
Niech swe słuszność w dział ludzi wda pomiarkowanie,
Wielu by się w przeciwnym mogło znaleźć stanie.
Co gdy tak jest, formuję sobie entimema:
Gra świat cały, więc żadnej w grze zdrożności nie ma;
Z ogólnego podania do szczególnych wnioski
Wszak są prawe? Wszak taki wyrok filozofski?...
ARYST
Więc?..
FIRCYK
Więc wszystkim grać trzeba; a stąd to wynika;
Kto przegrał, niech nos zwiesi, kto zgrał, niech wykrzyka!
ARYST
Co też to się za chaos temu we łbie miesza!
Cep do szabli przyrównał, łokieć do lemiesza.
Nie krzywdź ludzi i cnoty, nie powstawaj na nie;
Ma ona w sercach prawych swą cześć, swe władanie.
Ty sam, jeśliś krwie zacnej nie wziął przez ażardy
I cnoty swoich przodków, czemuś z niej tak hardy?
Czemu się tytułujesz starościcem? Czemu
Tym puszysz, co losowi winieneś ślepemu?
Nie, bracie, pobłądziłeś w swoim zdaniu mocno;
Los możnym, cnotę nadto czynisz bezowocną;
Lecz wreszcie, słuchaj, chcę cię przekonać zupełni.
Człek, który powinności swoje zna i pełni,
Który, próżen ambitu, bojaźni, nadzieje,
Na wszystko obojętnie patrzy się i śmieje,
Czy kto stanął wysoko, czy osiadł na dole,
Który gotów na szczęście tak jak na niedolę,
Który ma dość sam w sobie, aby był szczęśliwy,
Który w tym wszystko zamknął, że został poczciwy –
Taki człek, prawych czciciel cnót, nie zna bałwana
Fortuny, ni chimerze losów gnie kolana;
Lecz pan swojego serca, skłonności, obęścia,
Wbrew losom sprawcą oraz jest własnego szczęścia.
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Po tym odczytaniu i wielu dla autora pochwałach wszczęła się rozmowa o sztuce dramatycznej w Polsce i trwała z pół godziny, dopóki król nie wstał i nie pożegnał nas wszystkich.
W tej rozmowie Wyrwicz, Potocki, Woyna, Bohomolec, a przed wszystkimi król okazali
wiele erudycji i smaku; ale tego powtórzyć z pamięci trudno, nie będąc tak uczonym jak oni;
wiem tylko, iżem się tak do tego rodzaju literatury zachęcił i ubóstwo jego u nas uczuł, że
muszę napisać komedię, operę, a kto wie – może trajedię. Węgierski, serdecznie upokorzony,
w ciągu tej całej rozprawy milczał, najpierwszy po odejściu króla się wymknął, ale dochodzą
mnie wieści, że zaraz wczora pomścił się na czwartkowych obiadach, tak je opisując w wierszach do brata:
A uczone obiady? znasz to może imię,
Gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie;
W których król wszystkie musi zastąpić ekspensa:
Dowcipu, wiadomości i wina, i mięsa.
Mogą w wielkiej liczbie zdarzyć się i takie. Wczorajszy jednak takim nie był. Prawda, że
król ze wszystkich najwięcej i najlepiej mówił, jeść i pić dał suto i wybornie, prawda, że byli
tacy, którzy nie gadali, a tych ja na czele; ale nikt nie drzymał. Nad tym opisem może by kto
ziewnął, ale to nie byłaby obiadu i obiadujących wina, tylko tego, co dobrze i dokładnie opisać nie umiał.
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STEFAN WITWICKI
1802 – 1847
Charakterystykę Witwickiego można by zawrzeć w tych samych dwóch słowach, którymi
scharakteryzował on jednego ze swoich bohaterów powieściowych: „Był sam”.
Samotność ta zaczęła się niezmiernie wcześnie, już bowiem w latach dziecinnych stracił
oboje rodziców (ojciec był profesorem w Liceum Krzemienieckim) i wychowywał się pod
kierunkiem Józefa Lipińskiego, pedagoga i poety-klasyka, któremu zawdzięczał zapewne
rozbudzenie swoich zdolności literackich. Debiutował zresztą pod nieszczęśliwą gwiazdą.
Dwa tomiki Ballad i romansów, które ogłosił w Warszawie w r. 1824, były zbiorem tak poronionych płodów rozczochranej poezji romantycznej, że naraziły go tylko na tysiączne drwinki
kolegów-pisarzy i spowodowały w następstwie jeszcze ściślejsze odseparowanie się poety od
warszawskiego światka literacko-artystycznego. Miał jednak w owym światku kilku serdecznych przyjaciół: przede wszystkim Józefa Bohdana Zaleskiego, z którym aż do końca życia
utrzymywał jak najserdeczniejsze stosunki, obok niego zaś Kazimierza Brodzińskiego, Maurycego Mochnackiego, Fryderyka Chopina oraz Antoniego Edwarda Odyńca, odgrywającego
przy „Staruszku” Witwickim rolę rozpieszczonego „Młodzieniaszka”. Wszyscy oni cenili w
Witwickim wielką prawość charakteru oraz niepospolite zalety umysłu, którego najwybitniejszą cechą była ,,jasność i bezstronna rozwaga”.
Następne kilka lat, aż do wybuchu powstania listopadowego, Poświęcił Witwicki swojej
rehabilitacji literackiej, ogłaszając powieść Edmund oraz dwa zbiory poezyj, w których można znaleźć garść bardzo pięknych utworów (do niektórych wierszy dorobił muzykę przyjaciel
Chopin).
Po upadku powstania poeta wyemigrował. Najpierw znalazł się w Dreźnie, gdzie zaprzyjaźnił się z Mickiewiczem, później w Paryżu gdzie osiadł już na stałe, parając się rozmaitymi
robotami literackimi i przez wiele lat – właściwie aż do samego zgonu – walcząc ze straszną
chorobą, która go opanowała i która uczyniła z tego pięknego mężczyzny, o typowym wyglądzie południowca, pochylonego starca, pomagającego sobie laską przy chodzeniu.
Na emigracji stał się prozaikiem-moralistą (Wieczory pielgrzyma) ale i tam nie zapominał
o poezji, czego najlepszym świadectwem może być słynny Matecznik, włączony przez Mickiewicza do czwartej księgi Pana Tadeusza. W r. 1835 opłakał zgon Brodzińskiego, „tego
prawego, mądrego i pobożnego męża” (jak się o nim wyraził), a w cztery lata później postanowił go uczcić jakimś osobnym utworem literackim.
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„Kochany Bohdanie – pisał wtedy do Zaleskiego – czy nie masz u siebie Brodzińskiego
Poezyj? (...) jeżeli co masz, to mi przyszlij, bo potrzebuję. Jeśli zaś nie masz, to napisz mi
tylko, proszę, co pamiętasz na pamięć z jego wierszy ładniejszych (...). Trzeba mi tego do
jednej powiastki, a raczej anegdoty, którą mam zrobić”.
W ten właśnie sposób, przy pomocy uczynnych przyjaciół, powstało urocze opowiadanie
Przejezdny, wydrukowane dopiero po zgonie autora w anonimowo wydanym zbiorku gawęd i
szkiców powieściowych Gadu-gadu (1852). „Gadu-gadu ślicznie pisane – zwierzył się wówczas Konstanty Gaszyński w liście do Lucjana Siemieńskiego – aż mię zazdrość brała, czytając: o, jakże to takim czystym stylem polskim pisać trudno!”
Pod koniec 1846 r. Witwicki osiadł w Rzymie, gdzie poznał go Cyprian Norwid, oczarowany jego „śliczną, młodości jakiejś wiecznej pełną twarzą”, kontrastującą z chodem zgrzybiałego staruszka. Były to ostatnie jego chwile, już bowiem w lutym 1847 r. śmiertelnie zachorował, a na kilka dni przed zgonem wpadł nawet w jakiś lekki obłęd.
„A to – mówił do muzyka Rożnieckiego, który mu pomagał chodzić wokół pokoju – co to
za kwiat jest? ten kwiat, proszę cię, jak się nazywa ten kwiat u nas? To tego pełno jest w Polsce... i te kwiaty... i tamte także kwiaty, to jakoś u nas zwyczajnie nazywają...”
W pokoju żadnych kwiatów nie było. Pojawiły się one dopiero w parę lat później na kartach przepięknego wspomnienia Norwida o kilku zmarłych przyjaciołach i znajomych (m. in.
o Witwickim) i nadały owemu wspomnieniu słynny już dzisiaj tytuł: Czarne kwiaty.
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PRZEJEZDNY

Warszawski dyliżans (było to w lecie 182... r.) tylko co stanął szczęśliwie w Piotrkowie.
Podróżni, wysiadłszy, radzi byli z pięknej pogody. Puszczając ich spokojnie wszystkich, żeby
się po hotelach lub gdzie któren zechce, rozeszli, przypatrzmy się jednemu, bo wart jest
szczególniejszej ciekawości. Właśnie stanął i zdjął kapelusz, obcierając twarz i włosy z kurzu.
Był to mężczyzna mogący mieć lat czterdzieści. Rysów niewydatnych, lecz regularnych,
oka błękitnego i pogodnego, ust słodkich. Na czoło spadały nie bardzo już obfite włosy koloru dość jasnego; z wzroku błyszczała żywość myśli; w całej jednak twarzy, której wyraz, a
zwłaszcza od góry, był szlachetny i znaczący, więcej miał zadumania niż wesołości, więcej
dobroci niż bystrości. Czoło jego była to szeroka i piękna tablica, gdzie życie i myślenie wiele
już i różnego charakteru pisały; w cerze ślad pracy, ba – nawet cierpień i zmęczenia. Zresztą,
wzrostu był słusznego, w sobie szczupły, delikatny; ruchów ciała śmiałych i zręcznych: w
nich coś się żołnierskiego i coś krakowskiego przebijało.
Powierzywszy pierwszemu faktorowi, co się nawinął, rzeczy swoje, byłby nawet nie wiedział, w jakim je później szukać hotelu, gdyby mu sam faktor nie powiedział widząc, iż
wprost idzie na miasto. Pójdźmy moment za nim.
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Po kilkunastu krokach założył zaraz ze zwyczaju ręce na plecy; głowę schylił cokolwiek
na bok, jak to często bywa nałogiem ludzi myślących i dumających; chód mu zaczął wolnieć;
w oczach było coś tęsknego, smutnego. Idąc i patrząc na prawo i lewo, potrząsał niekiedy
głową, jakby ciężkie myśli jakieś dźwigał albo tym sposobem takt znaczył wewnętrznej muzyce ducha. Brał się od przypadku w tę lub ową ulicę; i jak gdyby wszędzie nie to widząc, co
pragnął, spuścił na koniec całkiem oczy w ziemię... Czy stamtąd występowały przed nim inne
widoki? wychodziło inne miasto, inny Piotrków?
,,Gdzież jest – mówił do siebie w duchu, całe już prawie miasto obszedłszy – gdzież jest
ów mur gospodarnego Kazimierza, jakim grody przynajmniej nasze chciał zamknąć przed
wrogiem!... Gdzie świetne i tłumne zjazdy, sejmy pamiętne, którymi Polska rozbrzmiewała tu
niegdyś swoje wielkie dzieje, sławne czyny i królowanie w Słowiańszczyźnie!... Trybunały
niesforne, hałaśliwe, jakżeście głęboko, jak przeraźliwie ucichły... przegrała się wasza sprawa, skończyły sądy!... Mieszkanie tylu wielkich mężów, przemożnych Kościoła i nauk opiekunów, sławnych i ukochanych królów!... Mój Boże! Czemuż mnie tu raczej za twoich nie
było czasów i pod twoją tarczą, Zygmuncie! Przy twoim boku, Tomicki!... albo jeszcze za
ciebie, miły mój Królu Chłopków, kiedyś tu pierwszy zamek królewski wynosił?! Ja bym tam
do zamku twego nie pukał, ale, cichy rolnik spod Karpat, miałbym swego ojca i króla... to na
inszą,. piękniejszą nutę i piosnkę by się od serca, po krakowsku zaśpiewało!... Wszystko,
wszystko czas rozsypał!,..
W tym momencie smutne te o znikomości rzeczy ludzkich marzenia przerwał sobie Podróżny widokiem toczących się wokoło jabłek. Właśnie o co oskarżał czas, iż wszystko rozsypuje, tego w tejże chwili sam się dopuścił, lubo – prawda – na skromniejszą daleko skalę i z
mniejszą bez porównania szkodą; chcę mówić, że idąc w zamyśleniu zaczepił nagle o stragan
z jabłkami i wszystkie rozsypał na ulicę...
– A to ślicznie! A za cóż pan będziesz szkodę robił? Na cóż mnie teraz te jabłka się zdały?
Komu przedam z rynsztoku? Niechże pan nam zapłaci – zaczął przekupskim lamentem i
przekupskim stylem mały chłopczyna, zrywający się prędko od stragana i występujący z całą
powagą poszukującego krzywdy swojej właściciela. – Proszę zapłacić – powtórzył, zbliżając
się śmiało.
– Bardzo słusznie – odpowie Podróżny, ucieszony widokiem dwojga ładnych dzieci, z których starsze tak go żwawo opadło. – Ileż wam się należy?
Chłopak spojrzał na siostrę; razem obliczyli...
– Dwadzieścia groszy przynajmniej. Widzi pan, że to już na nic.
– A ty, pani kupcowa, jak myślisz? Czy należy się dwadzieścia groszy?
–Co ona wie? Ja tu jestem starszy, nie ona. Ona głupia, przed matką nie odpowie.
– O tak, zapewne! –przerwała obrażona dziewczynka.
– Za cóż ty ją głupią nazywasz, niegrzeczny chłopcze? Ona grzeczniejsza jest od ciebie,
nie narobiła tak jak ty hałasu – rzekł Podróżny, biorąc wyraźnie upodobanie w tej niespodziewanej rozmowie i nie spiesząc się odchodzić.
– Mnie matka, a nie jej, stragan zdała, to ja muszę się upomnieć. Jej by potem nic nie było.
– Cóż z tego? Teraz za karę nie dostaniesz – mówił dobywszy pieniędzy – masz, kochanko, złoty cały. Dwadzieścia groszy oddasz matce za jabłka, a sobie na jabłka weźmiesz dziesięć.
Dziewczynka, schowawszy prędko złoty, nie posiadała się ze szczęścia i patrzyła na brata
z tryumfem. Ten, zmieszany i zawstydzony, chciał jednak nadrobić miną.
– To wszystko jedno. Czy mnie dać, czy jej, to wszystko jedno... A! Jakiego raka upiekła!
– dodał prędko z złośliwym śmiechem i chcąc się zaraz na siostrze szczęścia jej pomścić.
– O tak, zapewne! Otóż nieprawda – odpowiedziała, bardziej się jeszcze czerwieniąc.
– Cóż złego zrobiła, niegodziwy chłopcze, żebyś się tak śmiał?... Nie ma nic złego, kochaneczko; masz oto jeszcze dziesięć groszy, niech on teraz raki piecze. Powiesz matce, że to ci
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dał jeden przejezdny pan za to, żeś grzeczna. A ty, chłopcze, jeśli chcesz także dziesięć groszy, ruszaj naprzód i prowadź mię do jakiej dobrej traktierni; siostra tymczasem stragana popilnuje. Bywaj zdrowa, moja malutka. A jak się nazywasz?
– Kasia!
– Bywaj zdrowa, Kasiu... No, czy zgoda? – pytał, zwracając się do chłopca. Ten już o kilka
kroków był naprzód i zaręczał, że wnet do najlepszej traktierni zaprowadzi, rad niezmiernie z
otrzymanej obietnicy.
– A ty jak się nazywasz? – zaczął zaraz Podróżny do swego przewodnika, żeby już skończyć z nim waśń i przejść w ton swobodnej, przyjacielskiej rozmowy.
– Karolek się nazywam.
– Karolek? Za to, że się Karolek nazywasz, dostaniesz drugie tyle, com obiecał. Ja także
mam Karolkę; ale moja Karolka zawsze grzeczna.
– Gdzież ona? Czy tutaj w Piotrkowie? – pytał się śmiało mały kupiec jabłek, uszczęśliwiony całkiem z tak dobrego pana, i już go teraz, tak za to, co siostrze darował, jak i co jemu
przyrzekał, szczerze kochając.
– Nie; została się w Warszawie z matką – odpowiedział Podróżny, spierając rękę na głowie
chłopaczka, który szedł bez czapki, i bawiąc się z jego długimi włosy i pyzowatą twarzą. –
Jak będziesz dziś mówił pacierz, Karolku, to się pomódl i za moją małą Karolkę. Dobrze?
– Dobrze, panie.
– Pacierz mówisz co dzień?
– A jakże, panie; matka zawsze każe.
– Bardzo dobrze, tak trzeba. A ojca macie?
– Ojciec umarł, tak rok będzie w jesieni.
– A widzisz, powinieneś się modlić za duszę ojca, za zdrowie matki, za siostrę. A uczysz
ty się czego? Umiesz czytać? Wiesz, w jakim mieście mieszkasz?
– W Piotrkowie.
– W Piotrkowie! Ale jakie to dawniej było miasto? Co dawniej w Piotrkowie się działo?
– Dawniej? Nam przecie ojciec gadał. Ale to już dawno temu, kiedy się panowie zjeżdżali
i król, i sejmy co wszystko sądzili przy królu. A byłeś pan tu niedaleko w Bugaju – spytał się
wzajemnie – gdzie król polski polował? Tam nasi takie wozy z pieniędzmi na Szwedach zabrali, panie, że po dwanaście par wołów musieli zaprzęgać, takie ciężkie!
– Nie, jeszczem nie był. A dobrze wiesz... Czymże był wasz ojciec?
– Czym miał być! Biednym był. Służył w lasach królewskich...
Tak rozmawiając wyszli wkrótce na plac i Karolek pokazał dom, gdzie była przybita tablica z napisem t r a k t i e r . Szczęśliwy z łatwego kilkunastu groszy zarobku, pobiegł pochwalić
się przed siostrą, przyrzekłszy wprzód Podróżnemu, że będzie dla niej grzeczny i będzie się
dobrze uczył; Podróżny zaś poszedł na obiad.
Na pierwszym piętrze zastał już stół nakryty na kilkanaście osób, bardzo porządnie; ale
prócz dwóch czy trzech służących, kończących chodzić koło niego, nikogo nie było jeszcze w
pokoju.
– Obiad prędko będzie? – spytał się, odsuwając jedno z krzeseł przy okrągłym stole i siadając.
Służący zmierzyli go okiem raz i drugi, spojrzeli po sobie.
– Będzie... Niedługo – odpowiedział jeden, który porządną minę, a zwłaszcza porządne i
warszawskie ubranie gościa, lepiej od drugich uważał.
Przybyły obiadu kandydat, wchodząc natychmiast w przyszłe swoje prawa, przełamał tymczasem bułkę, co przed nim leżała, i wziąwszy jeden kawałek posypał solą i jadł, podawszy
wprzód słudze kapelusz, żeby go gdzie złożył. Ale w parę minut myślał już o czym innym,
tak myśl jego nie zwykła była spoczywać, ani mogła w obiad się zamknąć, i tak mu było łatwo zamyśleć się całkiem o czym inszym niż to, co go otaczało. Jedną ręką podparty na stole,
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drugą stukał z lekka nożem po obrusie, oparty wygodnie o grzbiet krzesła i mając obie nogi
pod stół wyciągnięte. Zapatrzył się w ruchy noża, lecz wcale go nie widział, tak był zadumany... Myślał naprzód o dzieciach, z którymi przed chwilą rozmawiał. Ich minki, spojrzenia,
słowa, ich spory i przycinki przebiegały przed nim i krążyły szybko, jasno i mile, jak świętojańskie robaczki: znać to po słodkim uśmiechu, po przyjemnym oka połysku... Potem rozsunęło się raz i drugi przed myślą inne pole, w innej stronie ducha, inne na nim widoki. Przeleciał przez czoło smutek jakiś i zawisł nad okiem w brwiach zmarszczonych; coraz się gęstsza
chmura zaciąga... Ciężka widać na myśli niepogoda! Przy majestacie królów i ojców narodu
powaga i przemoc półkrólów; tłumy, wojsko, lud cały braci-szlachty. Hałasy, zgiełki, swoboda dzieci możnych i szczęśliwych; i cały blask chwały, cały urok przeszłości... Aż do wspaniałych gmachów, pełnych rynków, świetnych orszaków i tłumów Piotrkowa Piastów, Jagiełłów i Wazów zsuwała się myśl Podróżnego. Czoło ponure i groźne, oko w jeden punkt
utkwione i nieruchome, wargi ściśnione i mocniej wystające, ręka przestała nóż poruszać; w
całej postawie głębokie, bolesne zamyślenie... Wstrząsnął głową, jakby je gwałtem wreszcie
chciał przebić... W oczach, które miejsce zmieniły, jakieś pyłki światłe prędko przebłysły;
myśl, co go uciskała, przerwana głośnym westchnieniem; coś tkliwszego, milszego w spojrzeniu... Oblicze tęskne, rzewne, lecz już nie ponure, nie tak cierpiące; w usta złagodniałe
wbiegło uśmiechu trochę: jakaś je luba, niewieścia serdeczność pokryła... Myślał teraz może
o tej Karolce, dla której niedawno modlitwę uprosił, o matce jej, o domu, pociechach...
To lub co innego działo się w myśli Podróżnego; to pewna, że nie postrzegł, jak się pokój
napełnił, jak ciekawie na niego patrzono, pytano się służących i coś do siebie szeptano.
– Pozwoli pan dobrodziej służyć sobie barszczem, póki gorący? Czy może wprzód mały
kieliszek wódki, po naszemu, po żołniersku ? – usłyszał na koniec zapytanie. Podniósłszy
prędko głowę, rzucił okiem wkoło. Okrągły stół obsiadły był oficerami; ten zaś, co się go tak
zapytał, starszy wiekiem i mający szlify pułkownika, zaczynał właśnie rozdawanie zupy i
chciał, widać, podać mu pierwszy talerz. Przypomniał tedy sobie, że przyszedł do traktierni na
obiad, choć nie wiedział, że będzie przy stole spólnym, i lekkim schyleniem głowy witając
nieznanych towarzyszy:
– Proszę o barszcz – odpowie – jeżeli pan pułkownik raczy i dla mnie być gospodarzem
stołu.
Zaczął się obiad.
Ale tu zaraz trzeba czytelnika do sekretu tej anegdoty przypuścić. Karolek rzeczywiście
bardzo dobrze przyprowadził: była w tym domu traktiernia, ale była na dole. Nasz zaś zamyślający się Podróżny poszedł, nie wiem dlaczego, na pierwsze piętro i zamiast do traktierni
zaszedł do mieszkania pułkownika, który tego dnia miał u siebie kilkunastu oficerów na obiedzie. Służący, widząc gościa tak śmiało wchodzącego i siadającego, byli pewni, że to jeden z
zaproszonych, lubo zdziwiło ich, iż zamiast pójść na drugą stronę do pułkownika, przyszedł
prosto do stołu. Że zaś pułkownik tak go uprzejmie teraz zupą częstował, to stąd, iż jeden z
oficerów poznał gościa. Pułkownik z radością się o jego imieniu dowiedział; wszyscy zgadli
od razu omyłkę, zwłaszcza po tym, co słudzy powtórzyli, a gospodarz postanowił z niej korzystać i aż do końca obiadu nie dać się rzeczy wyjaśnić.
O tym naokoło siebie gościnnym spisku, tak zresztą dla naszych obyczajów naturalnym, o
całej swojej grubej omyłce Podróżny tymczasem ani się domyślał, pewny, że jest w traktierni.
Był też tak, jak wolno jest przejezdnemu, kiedy się znajduje w publicznym jakim miejscu. Do
rozmowy się nie mieszał, ile że nikogo nie znał; a chociaż niedawno w towarzystwie Kasi i jej
brata widzieliśmy go prawie gadułą, teraz jednak pokazało się, że lubi, owszem, milczeć i do
robienia znajomości nieskory. Ponieważ sam pułkownik i drudzy spytali go o coś parę razy,
więc zbywszy krótką odpowiedzią i żeby tym łatwiej dali mu pokój, odwrócił się do lokaja i
kazał podać sobie dziennik.
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– O jaki dziennik proszę – powtórzył, widząc, że się tamten nie rusza i patrzy z uśmiechem
na siedzących. – „Gazetę” albo ,,Kurierka”. Musicie przecie coś mieć. Tej potrawy nie jem,
tymczasem bym przeczytał.
– Przynieśże panu ,,Gazetę” dzisiejszą albo ,,Kurierka”, kiedy ci każe – odezwał się także
pułkownik. – Ale ostrzegam, iż nic dziś nie ma ciekawego – przydał do gościa, gdy młodzi
oficerowie spojrzeli po sobie. – Kapitanie – rzekł jeszcze gospodarz do oficera, koło którego
nasz Podróżny siedział – nalej że, proszę, sąsiadowi; kieliszek próżny.
Podając kieliszek, podziękował uprzejmym skinieniem głowy, nic jednak nie powiedział,
tylko przyniesioną w tym momencie „Gazetę” zaczął przeglądać.
Między spółtowarzyszami stołu toczyła się tymczasem rozmowa. Widząc oni, iż szanownego, ale cokolwiek dzikiego gościa nie mogą na słowo wyciągnąć, zaczęli mówić sami między sobą, dając mu wszelki czas do czytania „Gazety”, gdyż i następnej potrawy odmówił.
Wojskowi, więc mówili zwyczajnie o rzeczach wojskowych. Zgadało się, o czym ludzie wojny nigdy się podobno nie nagadają, o różnicach i pierwszeństwie broni. Ten wynosił piechotę,
że w niej cała siła wojska, że w każdej armii piechota jest gospodynią, na której wszystko
stoi; ona przeciw każdej broni da sobie radę, a bez niej żadna się nie obejdzie i nigdy nic
wielkiego, nic stanowczego nie dokaże. Drugi, przeciwnie, że do pamiętnych rzeczy, do najświetniejszych bitwy wypadków, do tego właśnie, co stanowi ostatecznie zwycięstwo, nie
masz jak kawaleria.
– Piechota – rzecze – jeszcze nie pomyśli, kiedy ja na koniu już to zrobię. Dalej dostanie
lanca niż bagnet. Gdzie ludzkie nogi już ustają, końskie z wiatrem jeszcze polecą. Piechocie
zabraknie ładunków, i do niczego; koniowi kopyt nigdy nie zabraknie. Co to darmo gadać!
Daleko piechocie do konnicy.
– I jesteś tylko sługą konia i ledwo jego pomocnik. Pokaż mi aby jedną prawdziwą wygraną bez piechoty.
– On mój, a ja jego pomocnik. A bez konnicy największa wygrana na diabła! Nie masz i
nie będzie jak kawaleria; w tym mię nikt nie przekona.
–Za pozwoleniem panów – przemówił niespodzianie Podróżny, który widać nie tak pilnie
czytał, żeby nie słyszeć, co się koło niego mówiło, i w którym na odgłos tej szczerej żołnierskiej rozmowy dawna się żyłka odezwała – niech też i ja za swoją bronią słowo powiem. Nosiłem kiedyś mundur artylerzysty i widywałem, że i piechota, i jazda rade bywały naszym
bateriom, gdy im niosły pomoc; i że choć bez bagnetów i bez lanc, takżeśmy coś w bitwie
znaczyli.
– Wierzę temu! – krzyknął pułkownik, ucieszony, że tak sam dobrowolnie przybył im do
rozmowy – i niemało znaczyli! Właśnie chciałem powiedzieć: gdybym obierał broń w starszym wieku, zawsze bym obrał artylerię. To, widzę, mamy śród siebie jednego kolegę więcej!
Mości panowie! Za honor artylerii i zdrowie obecnego kolegi artylerzysty wniesiem wszyscy
kielich... Przynieść szampana!
Nalano i spełniono wesoło zdrowie.
Tą serdecznością braterską, przypominającą mu dawne i młode czasy, tą grzecznością nieznajomych sobie oficerów Podróżny nasz bardzo został ujęty. Chciał też natychmiast i tą samą monetą odpłacić.
– Jeszcze parę butelek tego samego tu przede mnie! – zawołał ochoczo na sługi, żeby się
nie dać pułkownikowi w grzeczności pokonać; nic nie wątpiąc, że to częstowanie odbywa się
w publicznej traktierni, gdzie każdy za swój wydatek zapłaci.
Na znak gospodarza zręcznie dany, postawiono przed gościem żądane butelki. Wesołość
na wszystkie twarze strzeliła. Młodzi oficerowie i z kompletnej Podróżnego omyłki, i z przedziwnej chytrości pułkownika, który rolę swoją odgrywał jak nie można lepiej, niesłychanie
szczęśliwi, nie myśleli wcale odmówić; Podróżny zaś nalawszy na końcu i sobie i powstawszy:
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– Za uczczenie broni mojej – rzecze – łatwiej mi jest podziękować, bo mówię o dobrej panów znajomej z którą nieraz mieliście do czynienia i wiecie, czego warta. Pułkownik też na
czele swoich szwadronów niejednej pewnie baterii, wprawdzie nieprzyjacielskiej, zrobił w
życiu swoim przykrość, przymuszając na przykład do milczenia wtenczas, gdy była w najlepszej ochocie gadania...
Śmiech stołowników, którzy istotnie znali dobrze męstwo pułkownika, słowa te potwierdził, a mówca tak prowadził dalej:
– Słuszna przeto, aby przy wydarzonej okazji grzeczność jaką armatom uczynił. Ale trudniej mi nierównie podziękować za uprzejmość ich dla mnie osobiście, w którym widzicie nieznajomego tylko podróżnego. Nie tylko więc z podziękowaniem, ale z wdzięcznością, wnoszę
zdrowie twoje, szanowny pułkowniku, i przytomnych tu panów oficerów!
Zmieniła się zupełnie scena. Najszczersza wesołość przy całym zakrólowała stole; wyborne wino z piwnicy pułkownika nie dawało jej gasnąć. Ów niedawno niemy czytelnik „Gazety” był teraz rzadkiej przyjemności biesiadnikiem, serdecznym kolegą. Pamiątki z życia wojennego, rozmaite z kampanii 1812 r., którą odbywał, anegdoty, nadały miłej twarzy jego niezwykłą żywość. Na pełne dowcipu opowiadania, w których się to żołnierska swoboda, to
znów serce artysty malowało, oficerowie nie posiadali się z radości, z wielką je chwytając
ciekawością. Obiad najprzyjemniej upłynął. Podróżny, ciągle przekonany, iż zachował incognito, i przeto we wszystkim tym swobodniejszy, dziwił się prawie, że od nikogo jeszcze nie
słyszy natrętnego ,,z kimże mam honor”, i bardzo tę delikatność oceniał.
Dano kawę przy tym samym stole. Pułkownik, niby naturalnie zmieniając przedmiot rozmowy:
– Ale ciebie, poruczniku – rzecze do jednego z przytomnych podporuczników, dając mu
przez grzeczność wyższy tytuł – który z wojną nie miałeś jeszcze czasu poznać się brat za
brat, te nasze obozowe rzeczy nudzą może. Powiedzże nam co o swoim innym świecie, w
którym tak lubisz przebywać. Wczoraj odebrałeś z Warszawy coś nowego... Bo nasz młody
kolega – kończył, zwracając o nim mowę do gościa – jest między nami literat. Wszystek czas
wolny od służby topi w książkach, co mu też nieraz major wymawia, i ma rację, ile razy w
wisku zrobi jakiego bąka.
Major, który to wziął za zręczną dla siebie pochwałę, zakręcił wąsa i uśmiechnął się; Podróżny spojrzał na młodego literata z wyraźnym zainteresowaniem się; ten, na zaczepkę pułkownika i myśl jego zgadując:
– Odebrałem – odpowie – istotnie parę rzeczy nowych, alem nie bardzo kontent. Nie co
dzień dobre książki wychodzą. U nas o pisarzy tym trudniej, że nie masz prawie czytelników.
A złe książki czytać, to lepiej doprawdy grać w wiska.
Major, który to wziął za zręczną do siebie przymówkę, zakręcił wąsa i zrobił marsa.
– Bo ty, kochany poruczniku – mówił pułkownik – prawem swojego wieku jesteś zwyczajnie entuzjasta: zawsze chciałbyś poezji i samej tylko poezji. A ja myślę, że poezja to tak
jest jak kawaleria: przednia rzecz i świetna, nie ma co mówić, ale główna siła literatury będzie
podobno w prozie, jak siła armii w piechocie. Historię i inne nauki przyrównałbym do artylerii, co i jednej, i drugiej potrzebna. A już to trochę poezji żywość i malarstwo stylu, wszędzie
być powinno, choć przy najpoważniejszej rzeczy, jak szwadron asekuracji przy armatach, bo
inaczej nudy wpadną i wszystko do diabła zabierą.
Podróżny rozśmiał się na tę ułańską estetykę, pułkownik zaś pytał się młodego oficera, co
to za wiersze deklamował rano z takim zapałem?
– A i to mego ulubionego poety, kochanego naszego pisarza, Brodzińskiego.
Podróżny schylił nagle głowę i napił się trochę kawy.
– Czymże tak ten pisarz mógł się panu podobać? – zapytał niby z obojętnością, – Spodziewam się, że to nie on może przeszkodzić grać w wiska.
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Major, który nie był pewny, jak tę nową o swojej ulubionej grze wzmiankę rozumieć, zakręcił wąsa i z lekka odchrząknął.
– Czym mógł się podobać! – odrzekł z zapałem młodzieniec – poeta tak serdeczny, tak
wielki, tak religijny! Któż mający choć najmniej duszy, najmniej poetyckiego uczucia mógłby
bez wzruszenia czytać Brodzińskiego? Jaka prostota! Jaka czułość! Każe on się tak kochać
jak Karpiński, a może więcej od wszystkich dzisiejszych: chociaż Brodziński i jako pisarz, i
jako człowiek bez porównania od Karpińskiego myśli głębszej, przestronniejszej, nie mówiąc
już o samej nauce, czym także wyższy.
– Nadtoś na niego łaskaw, panie poruczniku, i nadtoś w pochwałach szczodry – rzecze z
uśmiechem Podróżny – ja zwłaszcza wysoko Karpińskiego cenię. Pod pokrywką sielskiej i
miłej prostoty ma on często wielką głębokość nie tylko uczucia, lecz i myśli. Nawet niepotrzebnie to rozdzielam, gdyż jedno ciągnie za sobą drugie; i ściśle mówiąc, ten tylko głęboko
myśli, kto czuje głęboko. W Brodzińskim, choć go tak pan bierzesz w obronę, nie możesz nie
przyznać, iż jest wiele niepoprawności, pośpiechu, jednym słowem, rzeczy niedobrych, mało
wartych. Być może, że jeszcze napisze co lepszego, jeśli mu Bóg da życia, ale z dotychczasowych...
– Z dotychczasowych, – przerwał oficer – co piękniejszego jak Wiesław?! Jeden taki poemat z tym wszystkim, co pan tam nazwiesz niepoprawnością, więcej wart niż dziesięć tomów poprawnych, gdzie by na próżno szukać tego serca, tej prostoty, tej prawdy.
Pułkownik i drudzy oficerowie ciekawie słuchali i tylko kiedy niekiedy mówili do siebie
spojrzeniem; major zaczynał się cokolwiek nudzić i zakręcił wąsa bez uśmiechu, bez marsa,
nawet bez odchrząknienia; podporucznik, który widać niepospolitą w tej rozmowie znajdował
przyjemność, dalej mówił:
– Wady pisarza, choćby największe, bynajmniej mu wartości, podług mnie, nie ujmują. W
najpiękniejszy dzień mogą przyjść chmury i niebo zasłonić, jednak za tymi chmurami jest
słońce, co już świeciło i jeszcze świecić będzie; a noc, choćby nie miała żadnej chmury, zawsze nocą.
Gość spojrzał żywiej i z większą uwagą na młodzieńca.
– Proszę mi w całym Karpińskim – mówił jeszcze – Pokazać co takiego, jak na przykład te
kilkanaście Brodzińskiego wierszy, które, zdaje mi się, dość wiernie pamiętam.
Kołysząca się w woni gromadko na łące!
Wy, wiatry, rozognione czoło mi chłodzące,
Ten głos i to westchnienie po świecie roznieście!
Wy miłość rozjawiacie w tym cichym szeleście.
I ja składam ogniwo, co spaja świat wszystek:
Ten od gwiazdy najwyższej po ten drżący listek.
Błogo mi, że to czuję! Płyńcie łzy na lutnię,
Łzy radości! spłaćcie te, którem przelał smutnie.
Niczym są troski świata, jak chwila w wieczności,
Śród tych światów bezmiernych, w czasów bezdenności;
My, dzieci, z matką krążym; ona w pewnym kresie
Przez świata zgorzeliska Ojcu nas doniesie.
Zadeklamował z czuciem, wyraźnie, właściwym tonem; wszyscy, nie wyjmując Podróżnego, słuchali z upodobaniem; wszyscy oprócz Podróżnego głośno pochwalili. Major chcąc także jaśniej zdanie swoje pokazać, zakręcił wąsa raz i drugi, i dłużej trochę jak zwykle.
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– Musisz się pan poddać – odezwał się do gościa pułkownik – ładne, wspaniałe, unoszące.
Ja tam się na tym wprawdzie nie znam i lepiej poznam, czy dobrze usztyftowany pułk, jak
poemat, ale takie wiersze to i mnie się podobają.
– Albo Wiesław, o którym wspomniałem:
Z żoną Stanisław wychodzi z komory,
Wnosi do izby dwa pieniężne wory;
Czterysta złotych wysypał na ławie,
I tak powiedział: „Zgarnij to, Wiesławie,
Idź do Krakowa...”
Ja w całej poezji polskiej nie znam doskonalszego dzieła i kłaść je śmiało można obok
Hermana i Doroty Goethego... A tyleż innych piękności po rozmaitych jego wierszach!
Długo niemowlę cięży z rąk matki ku ziemi,
Gardzi nią lekki młodzian skokami płochemi,
Mąż dumnie głowę wznosi, w celach się wysila,
Starzec znowu ku ziemi ciężką głowę schyla;
Próżno się laską drżące podpierają dłonie,
Co ku ziemi ciężyło, to ziemia pochłonie.
Lecz duch, ten zaród święty, co w tęsknych, kolejach
Ziemię ogarniał w chęciach, a Niebo w nadziejach,
Duch ten nie jest dla ziemi!...
Albo ten na przykład opis mężczyzny i niewiasty, z którego choć kawałek powtórzę –
mówił dalej z coraz lepszą ochotą porucznik,
– Prosimy, prosimy! – zawołało kilka głosów.
Mnie się w nocy snują wojny,
Drży mi serce, gdy je słyszę,
Dla ojczyzny, młodzian zbrojny,
Mieczem moją pamięć piszę.
Muszę wsławić plemię moje,
Wolę imię niżli życie,
Pódźcie, wrogi, staczać boje,
Grób w mej ziemi wywalczycie.
SIOSTRA
Matka i ojciec są starzy,
Tęskny im czas tego świata,
We dnie i w noc mi się marzy,
Jak by im osładzać lata.
Cichym ja pracom i cnotom
Będę poświęcać się cała,
Szyła odzienie sierotom,
Chorych, ubogich wspierała...
Mógłbym tu przez dwie godzin tak gadać. A wszystko tym milsze, że się w tym maluje zacna dusza samego poety, do którego można by zastosować wierszyk jego do konika polnego:
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Nie tobie, śpiewaku polny,
Miejskie przystało schronienie...
– O! panie – przerwał Podróżny wzruszonym wyraźnie głosem i z pełnym błysku wzrokiem – miał pułkownik rację nazwać cię entuzjastą. Twoja to młoda i ognista dusza tak pełnym, tak pięknym spółczuciem poecie odpowiada, że on ci się bogatszy i tkliwszy, niż jest w
istocie, wydaje. Nie mam ja interesu bić na szczęśliwego poetę, który w panu znalazł tak łaskawego obrońcę; miło mi jest, owszem, żem to o nim usłyszał... Pozwolą panowie – dodał,
wstając i zarazże wszystkich przez to do powstania poruszywszy – że im już podziękuję za
przyjemnych parę godzin, za braterstwo dla dawnego artylerzysty, nawet panu, panie poruczniku, za pochwały pisarza, który mnie osobiście z bliska obchodzi... Muszę tylko jeszcze –
kończył dobywszy woreczek i wysypując na rękę pieniądze – podziękować gospodarzowi, bo
istotnie obiad i wino doskonałe, kawa jedna trochę była zimna; nie spodziewałem się w Piotrkowie takiej uczty.
I odwrócił się do służących zapłacić, co winien.
– Z gospodarzem – rzekł pułkownik, zbliżając się do swego gościa, w czasie gdy na twarzach wszystkich oficerów była podobna ciekawość i niecierpliwość jak w publiczności na
parterze w samym momencie rozwiązania sztuki – będziesz pan miał trochę kłopotu, ale
wszyscy, których tu widzisz, wstawimy się za nim.
– Cóż to jest? Co on zrobił? – przemówił z niespokojnością Podróżny, który ani słów pułkownika, ani miny jego towarzyszy nie mógł zrozumieć.
– Zdrajca jest. Z najszkaradniejszą chytrością z omyłki twojej korzystał, żeby cię u siebie
zatrzymać, i prosi teraz przebaczenia. Tym winowajcą, którego koleżeński obiadek raczyłeś
pan pomimo woli i wiedzy przytomnością swoją zaszczycić, i który ci za to z duszy, serca
dziękuje, a za zimną kawę przeprasza, jestem ja sam. Traktiernia, do której zajść chciałeś, jest
w tymże domu, na dole, a pan w tym momencie jesteś w mieszkaniu moim.
– Czy podobna! I nikt mię nie przestrzegł! Czy być może! – rzecze z wielkim pomieszaniem Podróżny, niepewny w pierwszej chwili, czy rozśmiać się, czy urazić – czy można mnie
było w takiej omyłce zostawiać!?
– Stało się!– odpowie pułkownik – wreszcie, oto jest pierwsza wszystkiego przyczyna –
dodał przedstawiając podporucznika – ten to kawaler pana poznał, kiedyśmy cię tu zastali
zamyślonego, i od niego dowiedzieliśmy się, kogo przypadek dawał nam za gościa.
– Jak to! I to jeszcze! Panowie wiedzieli, kto jestem? – zawołał Brodziński. – Ależ to wino, które kazałem przynieść...
– Któreśmy wypili? Było oczywiście z mojej piwnicy. Sameś pan znalazł, że niezłe; więc
się gniewać nie możesz; a żeśmy go po kieliszku więcej wypili, o to się także nie gniewamy,
ani ja, ani major.
Major, który to wziął za zręczną dla siebie pochwałę, zakręcił wąsa i uśmiechnął się. Widok uciesznej jego fizjognomii, którą poeta nieraz już w ciągu obiadu uważał, do reszty go
rozbroił. Gniewać się było niepodobieństwo; trzeba było, owszem, śmiać się, przepraszać,
dziękować.
– Dawny żołnierz, przyjmuję – rzecze – od kolegów ten żart takim sercem, jakim był
uczyniony, ale na pułkownika areszt kładę i trzeba mi na nim koniecznie zemsty. Proszę mi
przyrzec, że za pierwszą w Warszawie bytnością raczysz zjeść obiad u mnie. Na ten dzień,
który będzie dla mnie świąteczny, postaram się, żeby i profesorskie wino nie było najgorsze.
– Zgoda! Najchętniej! – krzyknął pułkownik, ściskając wesoło rękę szanownego swego
gościa.
Przeszli wszyscy do salonu. Tam Kazimierz Brodziński jeszcze trochę czasu zabawił, żartując z swojej szczególnej omyłki, śmiejąc się zwłaszcza z owej „Gazety”, którą tak bez-
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piecznie kazał sobie do stołu przynieść W końcu ponowił jeszcze podziękowanie i nim wyszedł, przypomniał pułkownikowi obietnicę, porucznika zaś, który się ofiarował odprowadzić
go do hotelu, czule uścisnął.
Oficerowie nie mogli się miłego gościa odchwalić; majora całkiem sobie podbił, już to
przy stole jako znawca wina, już po obiedzie, powiedziawszy mu coś o wisku. Żałowali bardzo, iż zaraz nazajutrz rano wyjechał, ale biedny poeta korzystał z krótkich wakacji profesora
i sekretarza Uniwersytetu24 i w małej objażdżce, jaką dla zdrowia i razem zwiedzenia miejsc
niektórych historycznych odbywał, nie miał czasu nigdzie się długo zatrzymać. Często go
potem w załodze piotrkowskiej, i także przy straganie jabłek, wspominano; a major, ile razy
się zgadało, także się zawsze do rozmowy przyłączał, to jest... Zakręcał wąsa. Parę razy dodał
nawet słowami:
– Takich literatów, takich, mosanie, autorów to lubię! Bo to mi człowiek i z pierza, i z
mięsa; gdyby jeszcze wąsów nie golił...

24

Wie pewnie czytelnik, że Brodziński był profesorem literatury i sekretarzem Królewskiego-Warszawskiego
Uniwersytetu.
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AUGUST WILKOŃSKI
1805 – 1852
„Pod Grochowem niósł chorągiew z napisem; »Za waszą i naszą wolność«, pod Wielkim
Dębem zabrał, pod Iganiami zagwożdził działa, pod Ostrołęką, ciężko ranny, dostał się do
niewoli, z której uszedł, iżby na okopach Woli sypać ogień morderczy”.
Któż by się domyślił, że tu mowa nie o starym, doświadczonym wiarusie czy też bohaterskim oficerze zawodowym, tylko o przyszłym rycerzu Pióra i Atramentu, „kawalerze krzyża
naturalnego” i twórcy znakomitych ramotek?! A jednak przytoczony powyżej fragment autobiografii Wilkońskiego w każdym swoim szczególe odpowiada prawdzie historycznej: znakomity humorysta, który był równocześnie żarliwym patriotą, bił się bowiem w powstaniu
listopadowym, ani przez chwilę nie przypuszczając, że w dziesięć lat później będzie się potykał, z piórem w ręku, z całym legionem głupców, zarozumialców, obskurantów, samolubów,
tyranów wioskowych i próżniaków salonowych, snobów i grafomanów, którzy stali się ulubionymi bohaterami jego ramotek.
Wróciwszy po upadku powstania do rodzinnej Wielkopolski, Wilkoński ożenił się i prawie
natychmiast powędrował do więzienia, gdzie miał odsiedzieć dwanaście lat za ciężkie zranienie w pojedynku – jeszcze przed wybuchem powstania – jakiegoś oficera pruskiego. Ułaskawiony po kilku latach, przeniósł się wraz z młodziutką żoną do Królestwa, gdzie najpierw
gospodarował na roli, później zaś osiedlił się w Warszawie i niespodziewanie dla siebie, a
także dla żony, która jeszcze na wsi zaczęła się przykładać do pióra, odkrył w sobie talent
literacki.
Były pojedynkarz, wojak i hreczkosiej stał się teraz – z dnia na dzień – rozchwytywanym
przez redakcje humorystą, autorem dziesiątków znakomitych ramot i ramotek, które były
prawdziwym ewenementem w ówczesnej literaturze polskiej, obfitującej w gawędy i dykteryjki, ale ubogiej, jeśli chodziło o bardziej oryginalne przejawy humoru.
Otóż ramotki Wilkońskiego, celne jako znakomite pociski satyryczne, były również nader
oryginalne jako utwory literackie, odznaczały się bowiem nie tylko wyjątkową werwą pisarską, ale również, co ważniejsza, rzadkim u nas elementem parodystycznym. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że Wilkoński był bodaj naszym najwybitniejszym parodystą, umiejącym po
mistrzowsku podpatrzyć tajemnice cudzego stylu i warsztatu literackiego, a później z równym
mistrzostwem wykorzystać je we własnych utworach.
Wesołemu nastrojowi ramotek „chirurga filozofii” (bo tak się m. in. podpisywał) nie odpowiadał niestety nastrój panujący w jego domu. Mimo wielkiej miłości, jaka panowała w
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jego małżeństwie, i mimo wielkiej przyjaźni, jaka łączyła go w Warszawie z dziesiątkami
kolegów-literatów, biedny humorysta nie czuł się w pełni szczęśliwy, często bowiem padał
ofiarą rozmaitych wydrwigroszów, krętaczy albo oszczerców.
„Są ludzie, którym się nic nigdy nie wiedzie – pisał w jednej ze swoich ramotek – których
wszelkiego rodzaju nieszczęścia na wszystkich drogach ścigają; którzy nieprzyjemne wypadki
i przypadki za zwykłą, za powszechną uważają kolej; którzy jednego nie uczynią kroku, żeby
im jakie licho drogi nie zaszło. Do tych ludzi i ja mam honor należeć”.
Na pół gorzkie, na pół humorystyczne słowa Wilkońskiego miały pełne pokrycie w rzeczywistości.
Znakomity ramociarz, prześladowany przez długie lata przez lichwiarzy i komorników
stołecznych, stał się później ofiarą prześladowania szpiclów paskiewiczowskich. Najpierw
odsiedział dłuższy czas w Cytadeli warszawskiej, później w twierdzy w Zamościu, gdy zaś go
uwolniono i gdy ponownie przystąpił do pracy literackiej, otrzymał rozkaz natychmiastowego
opuszczenia Królestwa. Uciekł wtedy w strony rodzinne, ale i tam dosięgła go nikczemna
plotka warszawska, zatruwając mu ostatnie chwile życia, które zakończył w kilkanaście miesięcy po opuszczeniu stolicy.
Drukując zbiorowe wydanie swoich ramotek Wilkoński umieścił na nim jako motto gorzki
czterowiersz:
,,W uśmiechu każdym zaparłem siebie, – zaparłem gorycz, com ją wciąż pił, – raz tylko
jeden na moim niebie – promyk radości jasno się lśnił”.
Bolesne słowa humorysty były, niestety, wiernym odbiciem jego kolei życiowych.
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WSPOMNIENIE SZKOLNE

„Co się dzieje w szkole, nie powiadaj, choćby cię smażono w smole!”. Nie wiem, czy
dzieci i teraz podobnej trzymają się zasady, ale za lat mojego pędractwa w wielkim mieliśmy
poszanowaniu owe głębokiej myśli wyrazy, i zaprawdę tego, co tu dzisiaj z całą otwartością
opowiem, przed dwudziestu laty za wszystkie skarby świata nie byłbym wyjawił.
Byłem dopiero w klasie trzeciej, oddziale pierwszym, gdy przybył z Gietyngi (nie pamiętam czy doktor filozofii, czy nie doktor – mieliśmy ich bowiem czterech pomiędzy naszymi
profesorami) pan Berendt i objął katedrę literatury niemieckiej w gimnazjum poznańskim.
Mąż ten, pełen nauki i nieco zgarbionej postaci, nosił frak, spodnie, kamizelkę i chustę czarnego koloru, a u kamaszy sięgających po kolana było na każdej nodze siedm dużych stalowych guzików; mówię wyraźnie: siedm, bom je nieraz rachował przemyśliwając, jakim by to
sposobem kilka oberżnąć – zdawało mi się, że taka sprawka mogłaby sławę moją figlarną na
zawsze utrwalić:
O! ty, co bujasz wesoło po jasnej niebios przestrzeni,
A z pełnego chluby czoła pasmo rozwijasz promieni,
Serce cię moje chwytało.
Wysoka chwało!
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Co za tryumf?!... gdybym był zdołał chociaż jeden guzik w obliczu całej klasy od nienawistnych nam kamaszów odłączyć. Już nawet skradałem się raz ku katedrze, ale obejrzał się
czujnego ucha profesor i znikła wielkiego czynu sposobność.
Lecz wracam do głównego mej powieści celu; siódmego stycznia, nazajutrz po Trzech
Królach, przybiegłem rychło do zakrystii, pragnąc służyć do mszy studenckiej – a lubo nie
bardzom dobrze w ministranturze odpowiadał i tylko końcówki: „per Dominum Deum nostrum, sanctae” głośno wymawiałem – jednakże natomiast potężnym dzwonkiem słynnie machać potrafiłem.
Patrzę, aż tu już pięciu kandydatów do tego zaszczytu kłóci się o pierwszeństwo. Jakoś się
pogodzili i zaczęła się rozmowa o studenckiej biedzie.
– Rozumiesz ty, co ten Berendt szwargocze? „Die erste Abteilung der deutschen Literatur,
ruhig!” „Ruhig” i zawsze „ruhig” – zupełnie jak gdyby kto szczotką po uszach drapał.
– Mój Boże! Ksiądz Przybylski jak krzyknął: „hajdamaku!”, na całą godzinę było cicho i
chociaż często dał żelaznych karmelków25, milej przecież bywało.
– Wiesz co, Kaulfuss to wcale dobrze uczy.
– Ale jaki on też uczony! Kaulfuss i Cassius należą podobno do najlepszych filologów.
– Albo to nasz poczciwy Buchowski nie tęgi matematyk?
– Pewno, że i on bardzo dobrze uczy – wiesz, ja Buchowskiego tak kocham jak mego własnego ojca.
– Lecz kto z was Berendta zrozumie? Zabawnie: on ma nas czegoś nauczyć, a my jego języka nie rozumiemy; żeby on to po polsku mówił: ,,Pierwszy oddział literatury niemieckiej
poczyna się...”
– Ej, gadasz, on nas pierwej powinien nauczyć gramatyki, wokabuł, a potem dopiero rozprawiać o literaturze. Słuchaj, Auguście, zróbmy mu dzisiaj figla: jak on zacznie: „ruhig”, to
my się odezwijmy: ,,stille”, tylko tak, aby żadnego nie spostrzegł, i można by wywoskować
ławki i puścić piszczonego, ty wiesz?...
– Dobrze, dobrze, wiem – masz wosk?
– Albo go tu mało w zakrystii, tylko poprośmy Walentego.
– Mój kochany Walenty, dajcie – dajcie – mnie – i mnie.
Jakoż w krótkiej chwili powolny zakrystian dał każdemu z nas po odrobince żółtego wosku.
Poważnie ozwały się organy, miły śpiew chóralny rozległ się po świątyni pańskiej i w tym
tak znakomicie pysznym przybytku Boga – we farze poznańskiej – siedmset z górą uczniów
modliło się w pokorze do Pana nad Pany, aby im dał zdrowie, naukę, bo jaźń boską, przyjaźń
ludzką, aby ich rodziców od złego chronił, nauczycielom troski i znoje nagrodził. Byłem i ja
wpośród modlących się, zapomniałem o Berendcie – myśl pozbyła się swawoli, pobożnie
patrzyłem się na obrządek mszy świętej i dopiero gdyśmy parami w bramę szkolną wchodzili,
szepnął mi Stasio: „Czy masz wosk?” – „Mam”, odrzekłem i żądza pustoty przebiegła żyły
moje.
Od 8-ej do 9-tej był język polski; poprzednik kochanego i wielce zacnego Królikowskiego
odczytywał nam pięknym głosem wzorowe utwory Karpińskiego; słuchaliśmy z wdzięcznością, bo ksiądz Antosiewicz obrał tak lube obrazy dla serc naszych młodzieńczych, czynił
objaśnienia, porównania z innymi pisarzami, i szybko, mile, na skrzydłach, króciuchna ubie25

Był to przez rektora szkół poznańskich, przez księdza Przybylskiego, wymierzany rodzaj kary osobliwszej. W
klasie czy na ulicy, kiedy chłopca na gorącym swawoli pochwycił uczynku, zwykł był mawiać: „Dostałem świeże leslowskie z Warszawy karmelki” i serdecznie kluczem, który zawsze przy sobie nosił, nastukał się po palcach chłopczyka.Bolało to pamiętam bardzo. Panie świeć nad jego poczciwą duszą! Miał on ksiądz nader groźną
minę: marszcząc czoło, jeżył czuprynę, fukał dawał karmelki,aż czasem łapetka spuchła, a przecież my go z
całej duszy z całego serca kochali, i wiedzieliśmy dobrze,że go kochamy.
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gła godzina. Gorliwy w służbie stary pedel Schal zmianę godzin dzwonkiem ogłosił; wytoczył się poważnie szanowny ksiądz Antosiewicz, a miejsce jego zajął profesor Berendt. Porachowałem u prawej nogi guziki, było ich jak dawniej nie mniej, nie więcej jak siedm; rachuję
u lewej: nie dowierzam oczu moim! O radości! – sześć tylko. Prawił tymczasem pan Berendt
o Wielandzie, myśmy wosk z kieszonek wydobyli.
– Ruhig! Stille! – ozwało się po różnych klasy stronach kilka piskliwych głosików.
– Was ist das?
Harmonia woskowa zagrała.
– Du ungezogener Bube! – schwycił mnie za kołnierz granatowego spencerka i silnie za
drzwi wyrzucił. Świeże powietrze owiało mnie. Michałowska, żona stróża szkolnego, roześmiała się mówiąc: „Już to znów na pokucie?” Usiadłem sobie przy progu w kuczki, słuchając, jak się tam moi koledzy popisują, i kiedym się dziwił spokojności, jaka w klasie panowała, ksiądz Antosiewicz, przechadzający się po dziedzińcu, do mnie zagadał:
– A cóż, wilczku, wygnali cię z kniei – pewnoś baranka dusił?
– Nie, księże profesorze! Jam nic nie robił (i skrzywiłem twarz moję w grymas płaczu),
tylko pan profesor Berendt opowiadał nam, że Kopernik był Niemcem, a wszakże ksiądz profesor nauczał nas, że Kopernik był Polakiem.
Zarumienił się ksiądz Antosiewicz, roztworzył na rozcież drzwi klasy i popychając mnie
naprzód, z przyciskiem wyrzekł:
– Kopernik był Polakiem – jest to rzeczą dowiedzioną i żadnej nie ulegającą wątpliwości –
proszę pana profesora tak grubych błędów historycznych nie objawiać, którym by może dano
wiarę w Gietyndze, ale nie u nas... – i wychodząc drzwi za sobą zatrzasnął, Berendt stał nieporuszony i niemy; łoskot grzmotu nie jest tak głośnym, jak był śmiech i wrzask siedmdziesięciu chłopców.
– Aha, sehen Sie, Herr Professor! nie będę marzł na zimnie – i wyszczerzyłem zęby. Tu
już hałas wzmógł się do najwyższej potęgi; ławki trzeszczały, nogi tupały, okna się trzęsły,
lecz zarazem i ja znów powtórnie za drzwi wyleciałem.
– Cóż? – zapytał, przybiegając do mnie obrońca polskiego Kopernika.
– Ksiądz profesor ledwie wyszedł, on zaraz powtórzył, że Kopernik był Niemcem i że się
Polacy niesłusznie przyznawają...
Nie dał mi dokończyć ksiądz dziekan, trzęsąc się ze złości wnosi mnie za kołnierz na powrót do klasy i w najwyższym uniesieniu zawołał:
– Dzieci! Dopóki ja żyję, nikt was fałszem karmić nie będzie, a jeżeli nam pozazdrościli...
Was wollen Sie damit sagen, Herr College?. Kopernik war ein Pole!
Wtem ukazał się ówczesny rektor Kaulfuss; rzecz się wyjaśniła – cenzor klasy zdał świadectwo, pogodzili się przeciwnicy i gdy mnie do komórki ciągnione, słyszałem tylko już lekką zwadę o rodowód Kopernika.
Co się następnie stało, pozwólcie, łaskawi czytelnicy, że zamilczę, bo chociaż to już temu
lat dwadzieścia i kilka, ale przecież głęboką myśl tych wyrazów: ,,co się dzieje w szkole, nie
powiadaj, choćby cię smażono w smole!”, do niektórych przynajmniej okoliczności i dzisiaj
zastosować muszę.
Długo – długo po tym zdarzeniu, jeszcze i na Uniwersytecie Wrocławskim, moi z owych
lat współuczniowie pytali mnie często: „Czy Kopernik był Polakiem?”
Patrząc tu w Warszawie na pomnik tego wielkiego męża, szybko omijam to miejsce.
Wczoraj przy ulicy Senatorskiej spytał mnie jeden z dawnych znajomych; „Czy Kopernik był
Polakiem?” Łzy zapełniły oczy moje: było to wspomnienie z lat daleko ubiegłych, z lat młodości i szczęścia.
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LUCJAN SIEMIEŃSKI
1807 – 1877
Są ludzie, których można określić jedną ich charakterystyczną właściwością. Gdyby próbowano w ten sposób określić osobowość Siemieńskiego, słowem takim byłaby chyba: ciekawość. Dodajmy: wiecznie żywa, niespokojna ciekawość, która pokierowała również jego
krokami życiowymi, robiąc z niego kolejno literata, żołnierza (walczył w powstaniu listopadowym), konspiratora politycznego (brał udział w patriotycznych spiskach galicyjskich), demokratę-radykała (na łamach emigracyjnej „Pszonki” ostro atakował obóz arystokratycznofeudalny), wreszcie... konserwatystę i klerykała, filar krakowskich salonów arystokratycznych. To samo było w jego twórczości oryginalnej, w której wyszedł od konwencjonalnych
wierszy sentymentalnych, ażeby poprzez ruski folklor poetycki i wiersze społecznorewolucyjne dojść do poezji religijnej. To samo również w jego zainteresowaniach historycznych i krytycznoliterackich, ogarniających różne kultury i różne epoki dziejowe: od starożytnych Greków i Persów poprzez Wiek Oświecenia aż do czasów współczesnych. Od Homera
do Heinego.
Istny to Proteusz ideowy i literacki, obdarzony – oprócz owej ciekawości – wielką pracowitością, wykwintnym smakiem i wybitnym talentem pisarskim, którym podpierał się zawsze
podczas swojej drogi życiowej.
A była to droga nadzwyczaj urozmaicona. Syn powstańca kościuszkowskiego i siostrzeniec pułkownika wojsk rosyjskich, wychowywał się i uczył we Lwowie, w Lublinie i w Odessie, przeznaczony przez rodzinę do kariery dyplomatycznej. ,,Minął rok, minął drugi – pisał
później o tych czasach odeskich – gdy gruchnęła wiadomość o powstaniu w Warszawie. W
trzy dni już byłem gotów do drogi i pędziłem prosto do Krzemieńca, wszakże bez paszportu”.
Walki powstańcze zakończyły się dla Siemieńskiego krótkotrwałą niewolą wojenną, po
której zakończeniu poeta wyjechał do Galicji i tu rzucił się wkrótce „w wulkaniczny war podziemnych prac narodowych”, które również zakończyły się dla niego uwięzieniem. Obydwa
te przykre doświadczenia, zbyt krótkie, żeby się głębiej odcisnąć na jego charakterze, stały się
tylko zaczynem nowej ożywionej działalności Siemieńskiego, rozwijanej kolejno we Francji,
w Wielkopolsce (gdzie pokumał się przez żonę z arystokracją), wreszcie w Belgii, skąd powrócił – przez Pragę czeską – do ojczyzny i osiadł już na stałe w Krakowie, oddając swoje
pióro obozowi konserwatywnemu. Staje się wtedy „jednym z pierwszych redaktorów
najumiarkowańszego dziennika [„Czasu”] – charakteryzował go po latach złośliwy Kazimierz
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Chłędowski – a towarzystwo krakowskich domów uspokajająco działa na niego: słońce świecące «Pod Baranami» bez użycia chlorku zmienia powoli czerwone nici w tkaninę śnieżnej białości”.
Dalsze lata to okres wytężonej pracy pisarskiej: na biurku Siemieńskiego rodzą się wtedy
coraz to nowe studia literackie, krytyki, tłumaczenia, rozprawy historyczne, gawędy i prace
edytorskie. Krakowski Proteusz staje się doskonałym eseistą i portrecistą literackim, powraca
również do zarzuconych na pewien czas nowel i obrazków powieściowych, w których zabłysnął przed laty takimi utworami, jak: Ogrody i poeci. Przygoda podróżnika albo Panna Antonina P. Do takich udanych obrazków obyczajowych należy również Portret króla Jana, na
którego stronicach wskrzesił oryginalną postać Bogusławskiego, słynnego na początku XIX
wieku rabusia i włamywacza, który ze dwadzieścia może razy uciekłszy z więzienia dokończył wreszcie życia za kratami w Chęcinach.
Na takich właśnie literackich i ,,uczonych” pracach upłynęły ostatnie lata Siemieńskiego,
który aż do ostatnich momentów życia nie utracił młodzieńczej żywości umysłu i usposobienia, nie gardząc najmniejszą nawet nowiną historyczną czy literacką, nie lekceważąc najbardziej błahej rozrywki towarzyskiej. „Ze wszystkich sam najwyżej może cenił polowanie –
pisał o nim Stanisław Tarnowski – i trafny strzał do kszyka tak go nęcił i cieszył, jak szczęśliwie pokonana trudność przetłumaczenia ody Horacego lub sonetu Michała Anioła”.
Jak to on sam kiedyś się wyraził?
Rozdrób swój żywot – zleci ptasim lotem:
Skup go, a trudniej pcha się z czoła potem.
O żywocie Siemieńskiego można śmiało powiedzieć, że „zleciał ptasim lotem”.
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PORTRET KRÓLA JANA

Jeśli to prawda, że dusza po śmierci może nawiedzać osoby zostające z nią w ścisłych stosunkach za życia, tedy, kochany mój Wiktorze, wzywałbym cię nieraz do pogadanki o naszym wieku szkolnym, pełnym tylu uroczystych przypomnień i uczuć, tak ogarniających
wszystko, tak wonnych, bo pierwszych. Nie ma cię, biedny młodzieńcze! Znikłeś po krótkim,
burzliwym poranku, znikłeś może bez śladu w sercach twoich znajomych, ale bądź pewny, że
nie w moim, bo ilekroć przebiegam pasmo swobodnych dni studenta, co się często trafia, gdy
jaki ból wewnętrzny dojmie, tylekroć widzę cię przy moim boku: już to nad książką, już na
przechadzce, już śród marzeń złotych, które, jak bańkę mydlaną, wspólnymi duchy pędziliśmy w górę... Dla mnie tyś nie zginął. Choć mi opowiadali bracia wracający z wypraw algerskich, jak z amputowaną nogą jechałeś na wozie w czasie rejterady spod Maskary, jak, napadnięci od Beduinów, odstąpili cię towarzysze broni i tylko z daleka widzieli Araba ucinającego ci głowę, którą poniósł przed namiot Abd-el-Kadera – dla mnie tyś nie zginął, bo i teraz,
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kiedy tę powiastkę kreślę, widzę cię jeszcze, jak ramię w ramię z papierami pod pachą wychodzimy z pojezuickiego kolegium. Ulicę, którą mamy wracać do domu, zastąpili więźnie
kryminalni, oczyszczając ją z błota i śmieci; jedni przykuci do swych taczek, drudzy z miotłami i łopatami. Nawykli do tego widoku, nie zwracaliśmy na nich uwagi, aż jeden z tych
winowajców, z ogromnymi kajdanami i do taczki przykuty, w chwili gdyśmy go mijali, wyciągnął ku nam rękę z rożkiem tabaki i rzekł:
– Dzień dobry, zacni panicze! Spróbujcie mojej tabaczki.
Na to zagabanie cofnęliśmy się obadwa, jakby lękając się dotknięcia człowieka potępionego za zbrodnie, lecz w jego postawie, a mianowicie w twarzy delikatnej, lubo wyżółkłej,
przebijał się typ człowieka niepospolitego stanu, wreszcie sposób, w jaki nam ofiarował niuch
tabaki, tak trącił cywilizacją wyższego świata, żeśmy nie mogli się powściągnąć od zapuszczenia w nią palców.
– Spomóżcie też biednego! – dodał następnie z taką godnością, że na nas zrobił wrażenie
rozkazu. I każdy z nas wsunął mu po parę groszy do ręki.
– Dobre z was dzieci! Bogusławski, gdyby nie miał tych oto obrączek, odwdzięczyłby się
wam hojnie.
– Bogusławski?! – krzyknął mój Wiktor.
– Tak, dzieci moje, ten zawołany Bogusławski, co lepiej odgrywał swoją rolę niż brat jego
na scenie, patrzcie, na co przyszedł!...
– Bogusławski!... ach, mój Boże! – krzyknął Wiktor.
– Cóż ci to, bracie? Zmieszanyś, pobladłeś? – mówiłem do niego, a on, uciekając prawie,
ciągnął mię za sobą.
– Okropne spotkanie!...
– Jak to, czy go już widziałeś kiedy?
– Widziałem, tak, byłem jeszcze dzieckiem, pamiętać nie mogę, ale matka moja!...
– Matka twoja?... czy może?...
– Straszliwa historia! opowiadanie jej nieraz sprawiło mi noc bezsenną w dzieciństwie, a
nawet teraz, kiedy o tym myślę, dreszcz mię przejmuje.
– Opowiedz, jak to było? Do wieczora daleko, będziemy dobrze spali.
– Chyba później kiedy, teraz godzina obiadowa.
– Do pół do pierwszej daleko, dość czasu, przejdźmy się cokolwiek po ogrodzie.
– Trzeba ci wiedzieć – mówił Wiktor, zniewolony moją prośbą – że człowiek, któregośmy
spotkali, był zawołanym rabusiem na całą Polskę; to w Karpatach, to na Wołyniu, to na Polesiu, to w lasach świętokrzyskich, jak drugi Rinaldini, dokazywał cudów swojego rzemiosła.
O! nie był to pospolity rabuś, bo i on przy jął był maksymę: łupić bogatych, a dawać ubogim.
Nie powiem ci wszakże, jak daleko rozciągała się ta jego osobliwsza filantropia; to jednak
pewna, iż wszędy miał swoich wspólników, w różnych klasach społeczeństwa, którzy go nie
raz, nie dwa, ale kilkadziesiąt wybawiali z rąk zwierzchności. Do tego i to się przyczyniało, iż
był obdarzony nadzwyczajną przytomnością umysłu, która go nawet w najtrudniejszych razach nie odstępowała, tak że całe dzieło można by napisać o dziwnych sposobach, jakimi się z
więzień ratował. Możesz sobie wyobrazić, że człowiek z tak przedsiębiorczym charakterem
był postrachem okolic, a dla urzędu nieustannym kłopotem. Dowodem wielkiej jego przytomności jest sztuczka, jaką odegrał podobno w Berlinie – bo trzeba ci wiedzieć, że zwiedzał
nawet zagranicę. Obok hotelu, gdzie zajechał, był sklep bogatego bardzo jubilera; ludzie jego
rzemiosła zwykle chrap mają na takowe błyskotki; owoż Bogusławski postanowił przyjść do
brylantów i klejnotów następującym fortelem. Najprzód idzie do sklepu i kupuje za gotówkę
kilka drogich pierścieni i innych fraszek, przy czym zabiera z kupcem znajomość. Po niejakim czasie zwierza się jubilerowi, że musi wyjeżdżać do Francji i prosi, czyby nie przyjął na
skład do siebie paki z różnymi kosztownościami, którą dopiero później mu odeśle, stosownie
do wskazanego sobie adresu.. Jubiler chętnie przystał na tę drobną usługę i kiedy nazajutrz

87

przyniosło dwóch ludzi pakę, kazał ją dla bezpieczeństwa postawić w sklepie. Z przyjściem
nocy, gdy sklep miano zamykać, wpuszczono psa, jak to zwykle czyniono z ostrożności przeciw złodziejom; tuż zaledwie się w domu pokładli, gdy rozległo się przeraźliwe szczekanie.
Uderzyło to jubilera, który kazał zapalić świecę i poszedł z czeladnikiem przekonać się, jaki
być może powód onego hałasu. Gdy weszli do sklepu, pies szczekał zajadle i rzucał się na
pakę, gdy wtem usłyszano wewnątrz bicie zegarka.
– Domyślam się – mówił kupiec. – Głupie psisko! Ten pan zapewne ma tu zapakowany
zegar, który będzie bił, dopóki nie wyjdzie – piękna rzecz, psisko nie da nam oka zmrużyć
przez całą noc, trzeba go wypędzić na dwór.
Rozespane Niemcy jak uradzili, tak zrobili – ale nazajutrz gorzkie było obudzenie, bo Bogusławski wyłamał się z paki i sklep okradł. Godny podziwienia ten jego koncept puszczenia
sprężyny zegarkowej, którą oszukał jubilera i nie dał mu odgadnąć prawdziwej przyczyny
szczekania.
– Prawda – mówiłem, śmiejąc cię – że to nie lada przytomność, ale nie zapominaj obietnicy i opowiedz twoją przygodę.
Wiktor tak zaczął:
– Byłem podówczas jeszcze trzechletnim dzieckiem, a dzieckiem pierwszym moich rodziców, kiedy ojcu memu, który chodził po dzierżawach, wypadało się przenieść spod Radomia
w Góry Świętokrzyskie, gdzie zadzierżawił był piękną majętność z klucza wojewody***.
Część naszych ruchomości, przy tym bydło i trzody, wyprawiono już na nowe gospodarstwo,
dla uporządkowania zaś domu ojciec mój, który nigdy nie lubił rozstawać się z żoną, tą razą
widział się zmuszonym wysłać ją przodem wraz ze mną, gdy on tymczasem kończył interes z
Żydami o sprzedaż znacznej krescencji w snopie, której nie mógł przed wyjściem dzierżawy
wymłócić. Przy pożegnaniu, które było bardzo czułe, bo prawie pierwsze od pobrania się,
mówił mej matce:
– Dziś zajedziesz do państwa cześnikostwa, tam zanocowawszy, jutro przed południem
staniesz na nowym gospodarstwie, a na wieczór spodziewaj się mnie niechybnie, albowiem
markotno by mi było, gdybyś miała w tym starym, posępnym domisku pierwszą noc sama
jedna przepędzić.
Jak mój ojciec ułożył, tak się też i stało; po gościnnym przyjęciu u cześników wyjechaliśmy do świtu i na dziesiątą przybyliśmy na miejsce. Matka moja, nie chcąc ludzi od innych
zatrudnień odrywać, wzięła ze sobą tylko pannę służącą i starego furmana; część zaś domowników, którzy rzeczy wieźli, wrócili z podwodami dla zabrania reszty, mając je w nocy lub
nazajutrz dostawić. Podstarości, pisarz, wszystko to jeszcze zostało na starym gospodarstwie.
Byliśmy więc niejako samotni w ogromnym, murowanym, staroświeckim dworze, którego
komnaty wysokie, obicia ciemne i ruszające się za każdym drzwi otworzeniem, obrazy antenatów pana dziedzica z ogromnymi wąsami, ciasne korytarze, drzwi maskowane, dziwną
sporność tworzyły z dawniejszą naszą wiejską siedzibą, szczupłą, o wybielonych ścianach,
niskich okienkach, ale wesołą i schludną. Że dzień był słoneczny, a bardziej, że trzeba się
było zająć ustawieniem zwiezionych mebli, rozporządzeniem izb na sypialne, jadalne, garderobę, spiżarnię, przeto w tym ustawnym ruchu matka moja nie doznała żadnego wrażenia;
owszem, cieszyła się mieszkaniem obszernym i tak rozłożonym, że mogła na wszystkie części
gospodarstwa kobiecego pilne mieć oko. Jakoż na ciągłym znoszeniu, ustawianiu, przybijaniu
zeszedł dzień boży. Wieczorem, zmęczona, rzuciła się na kanapę w sypialnym pokoju, a ja
szczebiocąc zasnąłem powoli na jej kolanach. Służąca postawiła świece, podała herbatę i zaczęła rozpowiadać różne banialuki o strachach murowanego dworu, o których jej stary, miejscowy nabajał ogrodnik. Matka śmiała się i żartowała z jej łatwowierności, gdy tymczasem
mocny wicher zaszamotał oknami, zaczęło grzmieć, łyskać się i deszcz lunął jak. z cebra.
– Ach, dobry Boże! Co się tam z moim dzieje? Pewnie go w drodze napadła burza – rzekła
moja matka, składając ręce.
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– To by gorsze było niż wszystko – wtrąci bojaźliwie służąca – na całe obejście żywego
ducha nie ma, prócz głuchej klucznicy i krowiarki, a bór świętokrzyski dokoła; najlepiej niechby pani kazała przyjść furmanowi i wartować przez noc.
– A któż zostanie przy koniach? – zarzuci matka – ich prędzej co złego niż nas może spotkać, a wreszcie jestem pewną, że mój nadjedzie.
Jeszcze jakiś czas rozmawiały; burza wciąż szumiała, mnie położono w kolebce, służąca
robiła pończochę i zaczęła drzemać.
– Tobie się spać chce, Małgorzato – rzeknie moja matka – idź, wyśpij się do jutrzejszej
pracy, a ja będę czekać na męża, czy nadjedzie.
Małgorzata wymawiała się tym, że nierada opuszczać pani, lecz na zaręczenie jej, iż się niczego nie lęka, poszła do swego pokoju, zawezwawszy na straż bezpieczeństwa głuchą klucznicę. Zamknąwszy dobrze sień i drzwi od sypialni, matka moja nakręciła zegar, który właśnie
pół do jedenastej uderzył, postanowiwszy nie kłaść się, choć walczyła ze snem przywierającym jej powieki. Przechodziła się wzdłuż i wszerz po tej komnacie, która teraz dopiero wydała się jej okropnie posępną, sufit bowiem, malowany olejno, obwisł i w starości swojej ledwie pozwalał odgadnąć herb i jakieś symboliczne figury; złocone ramy czas poczernił; ściany powleczone chińskim obiciem, za którym szwadrony myszy harcowały, a nad małżeńskim
łożem wisiał duży portret z wyobrażeniem króla Jana, pod nim mały wizerunek na blasze
Najświętszej Panny Częstochowskiej; pierwszy należał do inwentarza, drugi był naszą familijną własnością. Około północy, kiedy słuch się jej zmordował łowieniem odgłosu zajechać
mającej bryczki, kiedy mimowolna trwoga zaczęła ściskać serce, przystąpiła do mojej kolebki, pocałowała śpiącego i uklęknąwszy przed cudownym obrazem modliła się gorąco o szczęśliwy powrót małżonka. Modlitwa ta odbywała się w wewnętrznym rozmyślaniu, a czasem w
głośnym westchnieniu, w miarę jak obawa nią miotała; wzrok zaś często zwracał się ku obrazowi, niby odgadując odpowiedź w nieruchomych rysach Bogarodzicy. W jednym z takich
uniesień oko jej podniosło się wyżej i zawisło na ogromnej wspaniałej twarzy króla Jana...
Zdawało się jej, że wzrok portretu był na nią zwrócony i że przenikał do głębi... Ale o cudo!
Król Jan mrugnął. Nie wierzy sobie, przeciera oczy, żegna się i patrzy; świeca za nią stojąca
na stole odbija się, jak w dwóch gwiazdach, na ciemnym tle płótna. ,,To wszystko senne złudzenie!” – pomyślała i szpilką zakłuła się w rękę. Patrzy znowu... powtórnie mrugnął!... Mruga i jeszcze mruga. To już nie sen, ona przy zmysłach, czuje i widzi. Słucha... jakiś szmer za
portretem, jeszcze raz odważa się spojrzeć, ale oczu już nie ma! Na ich miejscu dwa wielkie
ciemne doły... Co się z nieszczęśliwą matką podówczas działo, nie umiem ci opisać, bo i ona,
opowiadając to, zawsze w tym punkcie przymilkała, jakby mierząc ogrom przestrachu i słabość siły swojej, że go znieść zdołała. Jednakże w ważnej tej chwili pokazała się niepospolitą
bohaterką; rozwaga wzięła górę nad uczuciem i naprowadziła ją na myśl, że w domu tym,
pełnym kryjówek, mógł się zakraść nie kto inny jak złodziej, czatujący zapewne na pełną
szkatułę jej męża. Cóż pozostało, jeżeli nie stłumić wszelki przestrach, a nawet ukryć najdrobniejszy pozór podejrzenia? Mimo tego pomysłu, co ducha jej pokrzepił, nie miała jednakże dość siły, ażeby podnieść się z ziemi; szczęściem zacząłem kwilić w kolebce, to wróciło jej pamięć na drugą jeszcze istotę, tak blisko niej będącą. Zerwała się, uchwyciła mnie
konwulsyjnie na ręce i tuląc na piersi usiadła w kącie kanapy.
,,Niczego teraz się nie boję! – myślała – twoja niewinność oboje nas obroni”.
Uspokojenie nie przychodziło tak prędko. Deszcz zdawał się zwiększać; jeżeli mąż nie
nadjedzie, będzie musiała całą noc przepędzić pod okiem zbójcy, a Bóg wie, jakie on knuje
zamiary! Przychodziła jej myśl porwać mnie, rzucić się ku drzwiom i uciekać – ale dokąd?
Gdzie szukać pomocy? Choćby wpadła na wieś, któż jej zaręczy, że dokoła domu nie czatują
wspólnicy? Czuwać do dnia białego?... to jedno, co rozbudzić podejrzenie w szpiegujących
oczach, co wywołać złoczyńcę, aby miasto kradzieży popełnił morderstwo. Kiedy tak rozmyśla, zegar pierwszą uderzył.
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– Już się go nie doczekam! – zawołała dość głośno – położę się, bom zmożona.
I układłszy mnie na swoim łóżku, poczęła powoli rozbierać się, to rozczesując włosy i
chowając je pod nocny czepek, to rozwiązując całe pół godziny wstążkę od trzewika, to drugie pół odpinając haftkę u sukni... A słuch jej ciągle wytężony: na dworze deszcz zdawał się
ustawać, tylko wiatr szumiał... Już nie wie, jak dokończyć tej okropnej roli. Podobna temu
rycerzowi, co w walce, straciwszy sztukę po sztuce ze swojej broni, jeszcze kawałkiem naramiennika się zastawia, tak ona resztkami swego ubioru usiłowała przewlec chwilę wejścia do
łóżka, na którym mogła czuć oddech i bicie serca utajonego złoczyńcy. Już zegar drugą uderzył. Już trudno odwlekać; niech co chce się stanie, westchnęła gorąco i biegnie położyć się.
Wtem, czy nie złuda? Słucha, coś pod oknem zaturkotało... trzask bicza i głos dobrze jej znany.
– To mąż, to Franuś! – krzyknęła, lecąc drzwi otworzyć, i niebawem wszedł mój ojciec,
dobrze przemokły, a za nim służący, który zaczął znosić tłomoki.
– Ty nie śpisz jeszcze, moja Maryniu! – mówił do wiszącej na jego szyi – co ci to? Drżysz
cała, uspokój się, duszo!
Ale ona prawie omdlewając, padła mu na ramiona, tak że musiał ją złożyć na sofie.
– Nie gniewaj się na mnie. Bóg świadkiem, nie mogłem pierwej przyjechać, bo ten przeklęty deszcz tak nas złapał, żeśmy musieli, stąd o ćwierć mili w karczmie przeczekać.
– Ach nie, mój drogi! Ja tak szczęśliwa z twego przybycia!
– Alboż co złego stało ci się beze mnie?...
– Nic, nic! – i ścisnęła go mocno za rękę.
– Nie rozumiem cię, cóż to jest?...
Ona położyła palec na usta i rzekła donośnie:
– A interes czy dobrze ci poszedł?
– Wybornie! Oto pięćset sztuk złota gotówką– i brzęknął workiem.
– Trzeba je schować do biurka, które postawiłam obok naszego pokoju; u ciebie jest kluczyk.
– Będzie dość czasu jutro.
– Lepiej teraz! Zobaczysz, jak w dobrym miejscu stoi – mówiła pieszczenie, ciągnąc go za
sobą.
Po krótkiej rozmowie w drugiej izbie wyszedł mój ojciec trochę zmieszany, spojrzał ukosem na portret króla Jana i rzekł do lokaja:
– Zostań tu, Macieju, a ja tymczasem rozporządzę ludźmi, co resztę naszych rzeczy przywieźli.
Nie minęło kilka pacierzy, a drzwi od sypialni otworzyły się na oścież i wszedł mój ojciec
w towarzystwie ekonoma i kilkunastu chłopów z ogromnymi drągami.
– Macieju, pistolety moje! – obejrzał podsypkę, a odwiódłszy kurek, posunął ku obrazowi.
– Wychodź, złoczyńco! – krzyknął piorunującym głosem.
Podstarości i reszta czeladzi otworzyli zdziwione oczy na tę osobliwą przemowę do portretu.
– Wychodź, bo wypalę!
– Kapitulujmy! – odezwał się głos za płótnem.
– Z mistrzem na szubienicy! – odrzekł mój ojciec.
– Kiedy tak, to jeszcze mam nadzieję wygranej.
I za pociśnieniem sprężyny portret się otworzył, a w dość szczupłej framudze okazała się
pieniacka postać rabusia, który, robiąc bardzo grzeczny ukłon, powitał całą kompanię i wypalił duser mej matce.
– To Bogusławski! – krzyknął podstarości, świecę do jego twarzy zbliżywszy. – Wpadłeś,
ptaszku, do klatki, tym razem pewnie podyndasz. Hej! Chłopcy, wiązać go! Rząd wyznaczył
sowitą nagrodę za niego.
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– Prędzej ucho swoje zobaczysz niż tysiąc talarów nałożonych na moją głowę – odrzekł
rozbójnik obojętnie, gdy go krępowano powrozami.
– I dotrzymałże podstarościemu? – zapytałem, przerywając opowiadanie.
– W rzeczy samej, tej nocy, której go dostawił do sądu kryminalnego, uciekł.
– I jakimże sposobem? – zapytałem.
– Cudownym. Wyobraź sobie, kiedy go dostawiono do Kielc, dla spóźnionej godziny nie
zamknięto do kryminału, lecz do ratusza, obstawiwszy gęsto wartami. Na drugi dzień, gdy
przyszli po niego, żywego ducha nie znaleźli, choć ani mur był przebity, ani kraty wyłamane,
ani w komin się schował, bo nawet pieca nie było w tej izbie. Pogłupieli wszyscy i byli pewni, że ma współkę z diabłem. A on śmiał się z nich w duchu pod podłogą, albowiem, znalazłszy źle przybite deski, podniósł je, ubił ziemię i sam się położył pod nimi. Upatrzywszy
chwilę, gdy izba nie była zamkniętą, wyszedł i okradł jeszcze burmistrza.
– A ekonomże dostał nagrodę? – zagadłem.
– Gdzie tam! Ledwo go kilkunastą talarami pokwitowano. Oto masz koniec tej okropnej
sceny; wszyscy z niej wyszli dość obronną ręką, prócz mojej matki, która bohaterstwo swoje
odchorowała śmiertelnie, i starego ogrodnika, który, jak się okazało, był z Bogusławskim w
porozumieniu, za co go sąd skazał na lat kilka do Więzienia.
– Serdecznie ci dziękuję za twoją powieść; ale czy słyszysz? Trzy kwadranse na pierwszą!
Obiad stracony. Tarde venientibus ossa.
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KAZIMIERZ WŁADYSŁAW WÓJCICKI
1807 – 1879
W pierwszym ćwierćwieczu XIX stulecia w uczonym świecie ówczesnej Polski jedno
szczególnie słowo nabrało wyjątkowego blasku, a co za tym idzie – i szacunku. Było to słowo: ,,starożytnik”.
Takim właśnie starożytnikiem-amatorem stał się również od najmłodszych lat Kazimierz
Wójcicki, który jeszcze na ławie szkolnej począł kompletować cenny księgozbiór historyczny, a ta namiętność była u niego tak silna, że chociaż szalenie lubił tańczyć, zamykał się w
sypialni matki na klucz, „a choć nogi mi dygotały do tańca słysząc, jak obok hulają – pisał
później w pamiętniku – wolałem czytać niż tańcować”. Temu oryginalnemu usposobieniu
młodego chłopca doskonale sprzyjał ogólny nastrój panujący wówczas w stolicy, sprzyjały
również stosunki, jakie nawiązał z kilkoma poważnymi badaczami przeszłości narodowej,
przede wszystkim zaś z Tomaszem Świeckim, słynnym autorem Opisu starożytnej Polski,
który polubił młodego starożytnika-zapaleńca i zachęcał go do pracy na polu historii narodowej.
Równolegle do poszukiwań przeprowadzanych na kartach dawnych kronik oraz wśród stosów starych papierów i dokumentów prowadził również Wójcicki poszukiwania wśród ówczesnego ludu wiejskiego, polując na opisy dawnych obrzędów i obyczajów oraz na teksty
mało znanych pieśni ludowych. Owe wielostronne a pracowite badania umożliwiły mu zgromadzenie bardzo obfitych materiałów historycznych i etnograficznych, które zaczął publikować jeszcze jako student uniwersytetu warszawskiego, zyskując sobie pochwałę i protekcję
wybitnych ówczesnych uczonych i literatów stołecznych. Najważniejszą taką publikacją było
trzytomowe wydanie Przysłów narodowych (1830) – pracy niedojrzałej jeszcze, nienaukowej
i pełnej rażących błędów, która jednak została z entuzjazmem przyjęta przez całą ówczesną
publiczność literacką, szeroko rozsławiając imię młodego starożytnika.
Liczne prace Wójcickiego przerwało powstanie listopadowe, które spowodowało również
opuszczenie przezeń Królestwa i paroletni pobyt w Galicji. Powrócił stamtąd w r. 1834 i całe
życie przebył już w rodzinnej Warszawie, utrzymując się z najrozmaitszych prac redakcyjnych i aż do zgonu parając się owym swoistym starożytnictwem, które – nie pogłębione co
prawda i nie podparte gruntownym przygotowaniem metodycznym – oddało olbrzymie usługi
zarówno samej nauce polskiej, jak i sprawie narodowej.
Wójcicki, powodowany nieustającą ciekawością przeszłości narodowej, wszędzie zajrzał,
wszystkiego dotknął, wszystko wciągnął na karty swoich niezliczonych gawęd, obrazów hi92

storycznych i obyczajowych, szkiców, felietonów, dykteryjek, przyczynków, artykułów, pamiętników i prac edytorskich, ocalając w ten sposób wiele arcyciekawych materiałów i wiadomości, które inaczej przepadłyby bez śladu, nie budząc echa i nie początkując innych badań, gruntowniejszych i owocniejszych dla naszej kultury narodowej.
Wiele owych ocalonych przez siebie materiałów podawał Wójcicki w formie literackiej,
często wyraźnie beletrystycznej, przyczyniając się – obok Rzewuskiego i Chodźki, a po trosze
nawet Pola i Syrokomli (od których był zresztą o wiele niższy talentem) – do spopularyzowania w ówczesnym piśmiennictwie polskim historycznej gawędy obyczajowej, a oprócz niej (i
to w sposób bardziej samodzielny) zbeletryzowanej baśni ludowej.
Zyskało mu to wielką popularność wśród czytelników, a najlepszym dowodem owej popularności był jego obchód jubileuszowy w r. 1876, połączony z nowym ilustrowanym wydaniem opracowanych przez niego Klechd narodowych, na które zapisało się wtedy kilka tysięcy wielbicieli-prenumeratorów.
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OSOBLIWSZE PRZYGODY
Gawęda

Było to na Podlasiu. Pierwszy raz w życiu moim i ostatni ujrzałem razem zgromadzonych
kilkunastu równą siwizną okrytych z dawnych czasów mężów, Obchodzono imieniny pana
skarbnika Michała, szanowanego w okolicy obywatela, poważnego siwizną, uczciwego sercem i duszą. Obok tych starców znajdowało się już niemłode grono nowego pokolenia, a
między nimi mała liczba wojowników.
Młodzież z gronem kobiet rozpoczęła rzeźwe tany, a starcy z pucharem gawędą czas mile
pędzili. Com zachwycił ciekawym uchem, opowiem.
– Pijemy zdrowie szanownego gospodarza, kochanego skarbnika! – zawołał pan chorąży.
– Niech żyje lata Matuzalowe!
– Dziękuję, dziękuję – odrzekł pan skarbnik, kłaniając się na wszystkie strony. – Ale
czymże się zabawim? Młodzież hasa, przysiada trzewiczki białymgłowom, prawi androny.
– Ba, mój mości skarbniku, i my za naszych czasów również dokazywali, lubo nie tak kuso
i obcięto we fraczkowym sposobie: nie zważalim, co mówi on sławny Wirgilius:
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Jak Wenus, tak Bachus, człeku
Ujmuje sił, ba, i wieku!
I to rzekłszy pan arcystolnik musnął się po czuprynie,
– Oj, Wenus niejednemu dużo zabrała czasu, bo gdzie ona zajechała, już tam księgi fora z
dwora. Nie próżno powiedział jeden ze starych rzymskich poetów:
Dziwnie się Wenus kocha w próżnowaniu.
Róbże, chceszli mieć koniec miłowaniu.
– Co tam, mój arcystolniku, prawita! Każde młode piwo musi wyszumać i każdy z nas
grzechy młodości musiał opłacić; dobrze, że ich nie zachował na stare kości – to rzekłszy pan
stolnik dolał pełnego puchara. – A teraz, moi mili sąsiedzi, może pozwolicie w karty, w kiksa
do puli albo w elbecwelbe.
– Porwan katu ten stolik i ta sedenteria; za moich czasów – prawił pan cześnik – to rzadko
zajrzałeś karty na stole, a teraz, byleś wysiadł z kolasy, to zaraz siadaj tu grać w jakiegoś wiska, co ci kieszeń wyiska, pamiętaj wszystkie kolory, jak formuły alwara, i jeszcze zapłaciwszy musisz słuchać nieraz reprymendy. Ot, mój szanowny gospodarzu, my tu gawędką zabawim się lepiej, alboż nam braknie kiedy wątku? Żyliśmy długo w dawnych czasach, a i człek
nie pleśniał doma, bo to dobrze mówią, że kamień na miejscu mchem obrasta; a nasze dwory,
nasze łowy, małoż nam szepnąć w ucho mogą? Na początek ja waszmościom opowiem: żywot i sprawy sławnego Szymona Konopki, nadwornego strzelca pana Tyzenhauza; opowiem
wiernie, com z jego własnych ust zasłyszał; proszę jeno miłego gospodarza, by na podorędziu
było czym usta zaschłe odwilżyć.
Pan Szymon Konopka urodził się w dobrach tego pana około Żołudka w Nowogrodzkiem;
wychowany i urodzony między lasami i jeziorami, syn nadleśnego, który cały żywot trawił na
polowaniu i był zawołanym myśliwym, ażeby nie tylko panu swemu Tyzenhauzowi, lecz i na
stół królewski ile można najwięcej dostarczyć zwierzyny; nic dziwnego, że Szymek od lat
dziecinnych miał już żyłkę do łowów, a całą myśl jego zajęły polowania, stanowiska, żelaza
na lisy i doły na wilki. Ale ojciec w ryzach trzymał syna małego, nie pozwalał mu wybiegać
za dom: płakał, a siedział nad elementą. Wprawdzie pod niebytność ojca dorwawszy do ręki
jednę z jego broni, których miał wiele, i uzbierawszy nieco rozsypanego prochu, gdy go wychodząc na łowy ojciec między gajowych dzielił, skoro wszyscy wyjechali, i Szymek wylatywał do lasu i, ptaszęta lub wiewiórki bijąc, doskonale się w strzelanie celne wprawił. Ale
ojciec pomiarkował to, kazał szafę zrobić i jaką broń miał, na klucz zamykał, odejmując synowi wszelką strzelania sposobność. Został jedynie zawieszony na kołku stary odwieczny
karabinek dragoński wraz z ogromną szablicą, jako pamiątka służby wojskowej ojca w pułku
dragońskim Fleminga za panowania Augusta, które to zabytki dawnej wojaczki rdza już gruba
i kurz pokryły.
,,Miałem – prawił mi sam Konopka – nieco uzbieranego prochu, ale nic więcej; chcąc chociaż na wiwat wystrzelić, wlazłszy na stół potrafiłem zdjąć karabinek, a kilka dni pracując
należycie wyczyściłem, nabiłem i już miałem wybiec, gdy słyszę turkot bryczki; drżący i
struchlały zaledwie karabinek na miejscum powiesił, zajechał mój wuj kanonik miński, który
równie jako i mój rodzic myśliwy, przyjechał doń na łowy. Osobliwie też lubił na borsuki
polować, przywiózł więc z sobą śliczne taksy kurlandzkie. Niedługo bawił i za rodzicem pojechał, zostawiwszy pod moim dozorem faworytną na oszczenieniu taksicę. Dopieroż ja z
karabinkiem biegnę na łąkę ponad jezioro, żeby wystrzelić: patrzę, aż na wodzie, na wywrócie starym, siedzi ośm w szeregu kaczek dzikich. Myślę sobie: «jak strzelę, to je spłoszę, ach,
żebym miał czym nabić, tobym zabił którą», ale prócz prochu nic nie mam. Jużem myślał o
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kamykach, grochu, gwoździach, ale i tego nie mam, a niżeli z domu wrócę, kaczki nie dosiedzą i żadnej nie dostanę. Nagle przychodzi mi myśl szczęśliwa; karabinek ten dragoński miał
stempel żelazny, obwijam go w pakuły, kładę w lufę, ale przy tym rozumuję sobie: «jednym
stemplem jedną zabiję kaczkę, a szkoda, kiedy ich razem tyle w szeregu, czyby nie można
więcej?» Zachodzę im przeto z boku, tak żebym jedną tylko widząc i drugą trafił. Jak palnę,
nabój był wielki, stempel spiczasty, gdym pierwszą trafił, przeszedł przez wszystkie i wszystkie na miejscu zostały. Uradowany, zebrałem ośm kaczek z wywrotu, zanoszę do domu, ale
nowy kłopot, nie znalazłem stempla. Strach wielki, bo ojciec srodze się rozgniewa, a może i
skórę wyłata; biegnę więc, szukam wszędy, na wywrocie, w wodzie, nigdzie go nie ma, pewno utonął w jeziorze: już się zaczynam rozbierać, gdy nagle na drugiej stronie wody dojrzałem, że się coś rusza przy sośnie. Patrzę, człowiek – nie żaden człowiek, ale jakieś zwierzę,
porywam szablicę ojca, wracam, co widzę, miły Boże! A toć to sarna przybita stemplem do
sosny kręci się i rusza. Dobijam szablą i znajduję szukany stempel, on przeleciawszy jezioro
utkwił w sosnę w tym momencie, gdy biegła sarna, i sam ją przybił do sosny. Uradowany tak
niespodzianie grubą zwierzyną, patrzę na mój stempel, że sfarbowany, trzeba go więc obetrzeć, żeby znów nie zardzewiał. Rosły i gęsty był szuwar nad brzegiem jeziora, trącam stemplem po trawie, widzę, że się coś tam rusza, kładę rękę, coś kosmato, a to zając, co przysiadł
był w szuwarze nie zabity, ale trącaniem stempla między słuchy odurzony; porywam za zadnie skoki i żeby go łatwiej zabić na twardej ziemi, wynoszę na rolę, a zboże już kłosowało;jak utnę o ziemię, aż tu znajduję parę kuropatw, co właśnie na gnieździe siedziały. Tak
więc od jednego strzału zabiłem ośm kaczek, sarnę, zająca i dwie kuropatwy.
Zmęczyłem się wielce, zanim zniósł tyle zwierzyny do domu; rodzic mój nie łajał, uradowany, że godnie odżyje w potomku; wuj zaś kanonik wyrobił pozwolenie, że odtąd będę ojcu
towarzyszył na łowach, darował mi strzelbę i małego taksika z tych, co się u nas urodziły.
Od onego więc czasu nie minęło dnia jednego, żebym czy to z rodzicem, czy sam nie wychodził na łowy, i mogę zaręczyć, żem nigdy nie chybił i przychodziłem zawsze obładowany
zwierzyną. Dogadzało to rodzicowi, że bez żadnej pracy mógł na stół Tyzenhauza dostarczać,
czego było potrzeba, ale, jak wszyscy ludzie na świecie, czegoś jeszcze więcej po mnie zażądał. Tak u Tyzenhauza, jako u wszystkich panów na Litwie, jaka tylko jest zwierzyna w kniei,
jest własnością dziedzica: wilki tylko jedynie, lisy i borsuki, jako szkodliwe zwierza, wolno
leśniczym bić i łapać. Rodzic więc mój zastawiał żelaza na lisy, kopał doły na wilki, a dosyć
ich musiał łapać, kiedy kilka razy do roku przyjeżdżali Żydzi z Wilna i zakupywali furami
skóry. Na nieszczęście chłopi z sąsiednich dóbr radziwiłłowskich zwąchali te myśliwskie
sztuki i nie tylko z dołów żelaza wykradali, ale razem wilki i lisy. Mój rodzic o połowę zaledwie mógł skór Żydom sprzedawać. Razu jednego rzekł do mnie; «Szymku, synu mój, nasz
pan pojechał za granicę, zwierzyny mu nie trzeba, ale nam pieniędzy potrzeba: bij teraz lisy, a
jeżeli mi ich najmniej snopek26 co dzień nie przyniesiesz, to nie tylko ci nowych sukien nie
sprawię, ale i fuzję odbiorę».
Cóż robić, trzeba było ogromnie pracować, bo rodzic był surowy, nie żartował, często i
wygarbował skórę. Na szczęście mój taks faworyt od wuja darowany, a którego nazwałem
Kopacz, dorósł i takiem go wyuczył szukania jam lisich, wypędzania ich z nor i gonienia głosem, żem z początku po kilku codziennie lisów, a później po całym snopku mógł dostawiać.
Jakżeż nieraz zmęczony wracałem, ledwiem nogi powłóczył z utrudzenia i potu. Podał mi
ojciec radę oprawiać lisy w lesie, ale to dużo zabierało czasu: opatrzność poratowała biednego
myśliwca. Raz wlokę się z całym snopkiem lisów, wtem słyszę, mój Kopacz znowu na jednego trafił i pomaleńku tropuje; myślę sobie: «szkoda i tego, mniej pracy na jutro». Ale strzelba
wystrzelona, prochu na nabój, ołowiu ani krzty, a tu mój psina doławia. Co tu robić? Spojrzę
na buty, zdarły się od chodzenia po kniei, odrywam obcas, dobywszy ćwieków sypię w lufę:
aż tu ogromne lisisko chwieje kitą, jak gruchnę do niego – ale cóż baczę? Lis stoi w miejscu,
26

Snopek skór lisich w Litwie sztuk dziesięć obejmuje.
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jeno skacze to w bok, to w górę, różne wyprawia szprynce zawsze na miejscu. Przybiegam,
stoi; a on do dębu przybity za kitę ćwiekami tak mocno, że uciec nie mógł. «Aha, panie bratku – pomyślałem sobie – nie ujdziesz na sucho, kiedy widzę, że umiesz tak na miejscu skakać, owoż ja ci jeszcze pomogę, ażebyś mógł większego zrobić szprynca». Dobywam z torby
kozika, złapię lisiurę za łeb, jak pociągnę po grzbiecie, przerznąłem skórę; porwę tęgiego kija,
kiedy nie grzmotnę przez krzyże, kiedy nie krzyknę z gardła: «Nie bywaj tu!» a mój lisisko
kiedy nie wyskoczy ze skóry i dalej drapaka do lasa. Skórka ślicznie została w moim ręku,
daleko lepiej obielona, niżbym ja sam potrafił; i odtąd inaczej nie strzelałem, tylko ćwiekami
do lisów, i takim jeno sposobem zdejmowałem skórki”.
Ciekawie zapytałem Konopki, jak długo bez skóry mogły żyć te lisy.
,,A Pan Bóg wie jak długo, bo znowu porastały na nowo: nieraz wychodziły znowu z kniei
na mnie, alem nie strzelał, aż po roku, kiedy futra mieli lepsze. Ale to polowanie nie mogło
trwać zawsze, zdarłem niejedne buty, to rodzic mi musiał inne sprawić; lecz mój biedny Kopacz goniąc zawsze lisy, a co gorsza, kopiąc je po borsuczych norach, po dwóch latach pracy,
zdarł sobie nogi zupełnie, że już ani pazurów, ani nawet piętek nie miał, chodził na samych
kikutach. Łowy na lisy urwały się: żal mi było wiernego psiny, bo darł się biedak, ilem razy
wychodził, a dogonić mnie nie mógł; i rodzicowi memu źle było bez skórek lisich, posłał
mnie więc do Mińska do wuja kanonika, czyby nie ustąpił jakiego taksa; ale wuj już żadnego
nie miał, bo mu wyzdychały na nosaciznę. Wracałem na Nieśwież, gdzie była wielka psiarnia
księcia Radziwiłła ,,Panie Kochanku”; może tam dostanę jamnika. Próżna nadzieja, nie było
żadnego: książę pan trzymał najwięcej chartów, które czasem po tysiąc dukatów płacił; właśnie książę wrócił z zagranicy, gdzie długi czas bawił, a odjeżdżając zostawił swoje charty
Żydom w Nieświeżu, ażeby mu je pod odpowiedzialnością do jego powrotu wychowywali.
Jakoż Żydzi chcąc się przypodobać, wypaśli je jak wieprze, pouczyli służyć i aportować. Kiedym do Nieświeża zjechał, wielkie znalazłem nieszczęście; najsławniejszy chart, który księciu ogromne wygrywał zakłady, ukąszony w głowę przez lisa, gdy go ścigał, oślepł całkiem, a
gdy oczy mu wypłynęły i nie było żadnej nadziei, książę kazał go zastrzelić, żeby więcej nie
cierpiał. Spotkałem wprawdzie, jak go prowadzili w pole na śmierć; żal mi się zrobiło, śliczny
chart, tęgie nogi, w całej sile wieku, a zatem proszę panów dworskich, żeby mi go darowali:
miał mój rodzic piękną charcicę, myślałem, że może pięknego doczekamy się potomstwa.
Wiodę go do domu: ale ślicznie mię rodzic przyjął, porządnie wygrzmocił plecy, żem bez
jamnika powrócił, krzycząc, że mu darmozjadów tylko zbieram i chyba chcę lazaret psi założyć, mając kulasa jamnika i ślepego charta.
Prócz bólu dojęła mi więcej pogróżka rodzica, co się zaklął, że chore psy mi wystrzela. Żal
mi było mego Kopacza, wziąwszy go więc na ręce, a ślepego charta na sznurek, poszedłem z
nimi w lasy do znajomego gajowego w nadziei, że go uproszę, aby jaki czas je przechował.
Idąc knieją, gdzie najwięcej było nor borsuczych i jam lisich, musiały biedne psiska zwietrzyć, że lis świeżo przechodził, bo Kopacz mi z ręki zeskoczył, a chart urwał się ze sznurkiem i dalejże heco za tropem. Ślepy chart uderzył łbem o drzewo i upadł, jamnik chciał lecieć, gonił głosem: «ciachu ciachu!», a lazł; ażem zapłakał z żalu pomnąc, co to za psy były.
Zmęczony siadam na wywrocie, psiska się kładą w nogach skomląc z żalu, że zwierz blisko,
oni go gonić nie mogą. Kiedy tak siedzę w zadumaniu, przychodzi mi myśl szczęśliwa: przywiązuję jamnika ,na kark chartowi i puszczam w knieje. No, patrzcie państwo! udało się wybornie: Kopacz gonił głosem, a za jego obrótami stary chart tak doskonale ścigał lisy, że biłem ich tyle co dawniej, a rodzic udobruchany pozwolił mi moje kaleki do domu wprowadzić.
Wrócił nasz pan z zagranicy, a zasłyszawszy o mnie, kazał rodzicowi, aby oddał syna do
dworskiej służby. Niechętnie odwiózł mię pan ojciec do Żołudka, gdzie Tyzeuhauz mieszkał.
Dostałem jurgielt, barwę, a prócz tego później, gdym zasłużył na pańskie zaufanie, miałem
osobne z jego szkatuły wynagrodzenie. Mniej wychodziłem na łowy, ale jednych nie zapomnę do grobowej deski. Miał książę Radziwiłł w Nieświeżu wielkiego faworyta niedźwie-
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dzia, którego zwano Borutą. Ten od małego wychowany znał dobrze ludzi, chodził sam po
mieście, Żydom figle płatał, którzy żeby się od niego obronić, dawali mu zawsze mięsa i
miodu dostatek; przybiegał na zawołanie, tańcował, czapki umiał zdejmować, a nawet gdy
byli goście, a osobliwie cudzoziemcy, doskonale służył księciu do stołu, trzymając talerz pod
pachą za stołkiem i odmieniając go panu, prawda że zawsze za prędko, ażeby zjadać pozostałe potrawy. Bardzo się Tyzenhauzowi podobał Boruta, chciał go użyć do baletów, które dla
króla gotował27; przymawiał się o niego Radziwiłłowi, ale na próżno. «Panie kochanku, wolałbym folwark darować, jak ustąpić Borutę». Skończyło się na tym, że gdy baletmistrz
Włoch Petinety ułożył umyślnie dla Boruty balet, gdy go mój pan nie dostał, musiano w czasie bytności królewskiej w Grodnie, zamiast żywego niedźwiedzia, obszyć chłopaka w
niedźwiedzią skórę. Trzebaż, żeby Boruta, ni stąd ni zowąd poczuwszy może jaką kochankę
w kniei, nagle się wydarł z Nieświeża i drapnął do boru. Radziwiłł rozgniewany całą zgraję
myśliwych, dwór, pańszczyznę i Żydów wyprawił, ażeby go ująć; próżno z tydzień chodzili
po wszystkich radziwiłłowskich puszczach: czy się ukrył na sośnie, czy drapnął w dalekie
strony za niedźwiedzicą, ani śladu pana Boruty. W miesiąc może donosi mój rodzic Tyzenhauzowi, że w naszych kniejach jest jakiś osobliwszy niedźwiedź, który się włóczy po
wsiach, a co gorsza, domy nachodzi, z garnków wyjada, a chłopom, kiedy go odpędzają kijem, boki łomocze. Mój pan, który zawsze darł koty z Radziwiłłem, aż wyskoczył w górę z
radości krzyknąwszy: «Dalibóg, czy to nie będzie Boruta!» Obróciwszy się do mnie rzekł:
«Słuchaj, Szymku, zabierz całe moje myślistwo, dwór, zgoła co tylko żyje, oddaję pod twoje
rozkazy, a sprowadzisz mi tu Borutę; gdyby uciekał, to choć z niego skórę, ażebym ją mógł
Radziwiłłowi posłać i pokazać, że com chciał, to mam».
Podrapawszy się w czuprynę: «Dobrze, jasny panie– odrzekłem – ale muszę go wprzódy
wytropić, czy jest jeszcze w naszych kniejach, czy czasem nie wrócił do puszczy radziwiłłowskiej, bo tam to już nie pójdę».
«Rób, co chcesz i jak chcesz – rzekł pan – byłem ja go miał żywego lub zabitego». I dał mi
konia i garść pieniędzy na drogę.
Najprzód pojechałem do mego rodzica, dla wywiedzenia się o tropy: ale nie cierpiąc mnie
za to, żem przestał mu bić lisy, prawie z domu wygnał mówiąc: «Kiedy zlizujesz pańskie talerze, to idź szukać takiego samego jak ty!» – bo powszechnie mówiono, że Boruta u stołu służył za pomywacza i talerze zlizywał. «Weź z sobą – prawił dalej – pańską pieczenię, a pewnie
się z sobą u pieczeni spotkacie». Z pokorą przyjąłem gniew pana ojca i ruszyłem sam szukać
w kniei kosmatej zguby. Jeżdżę dzień po lesie, jeżdżę drugi i trzeci na próżno: Boruty ani
śladu, szczęściem raz znużony zajeżdżam do znajomego gajowego, który doniósł mi, że jest
niedźwiedź w kniei gęsto podszytej, a zwanej Czarny Kierz, ale tam dla gąszczu ciężko dojechać i trzeba pieszo bobrować. Zostawiam więc u gajowego konia i sam idę; chodzę dzień
jeden i drugi po puszczy, ani śladu niedźwiedzia, ale gromady wilków chodzą po lesie, wyją,
a nawet rzucają się na ludzi, bo to było około Gromnicy. Na koniec piątego czy szóstego dnia
pod wieczór tak błądziłem w lesie, że noc ciemna zaskoczyła, a tu ani wybrnąć z gąszczu, ani
zobaczyć wsi lub chaty. Nie wiem, gdzie jestem, głód dokucza, sięgam do torby, gdziem miał
zapas niemały z pańskiego stołu, ażem zadrżał, próżna: ani kawałka suchego chleba, a wokoło
wilcy wyją. Chodzę i dumam stroskany, odwiodłem kurek od strzelby, tłukę się od drzewa do
drzewa, aż zza chmury wyjrzał księżyc. Spoglądam w górę, widno jak dzień od śniegu,
gwiazd i miesiąca; na wierzchołku ogromnej sosny doglądam starą barć wydartą po pszczołach, «owoż ;– myślę sobie – tam będzie najlepiej, tam wilki nie dojdą; prześpię się w ulu,
może i miodu co znajdę na posiłek, a jutro z pierwszą zorzą hała drała do domu, niech diabli
wezmą Borutę i mego pana».
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Za Stanisława Augusta pierwszy balet Tyzenhauz założył ze swoich poddanych, pod dyrekcją dwóch do tego
sprowadzonych baletmistrzów, Petinetego i Ledoux; z ich szkoły wyszli zawołani tancerze: Żorż, Walczyński,
Korczyński, Michałek; panny: Sitańska, Malińska, Jabłońska; później całą trupę ustąpił królowi do Warszawy.
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Z młodu jeszcze umiałem wdzierać się na drzewa za ptakami, wieszam strzelbę na gałęzi,
włażę na sosnę bardzo zręcznie, bo wilcy już tak blisko, że mało mi hajdawerów nie podarły.
Pakuję się do barci, siedzę jak w chałupie; odetchnąłem swobodnie, dziękuję Bogu, liczę sobie jak paciorki ogromne stado wilków, co pod drzewem wietrzyło moje ślady po śniegu. Macam po bokach, nie ma miodu, wykręcam się w ogromnej barci, jakie zwykle bywają w puszczach litewskich, szukam głębiej, nierozważny: zaledwom puścił się rękoma, spadam jak w
otchłań do samego spodu sosny, bo była od starości spróchniała. Otóż tobie, Szymku, łowy! I
Boruta przeklęty! Jesteś, jakbyś się zapadł we wnętrzności ziemi, jakby zamurowany żywcem. Chcę się wygramolić do góry, ani sposobu, za cóż się chwycisz, to próchno w garści:
strach i utrudzenie siły mi odejmują, polecam duszę Bogu i zasypiam. Ani wiem, jak długo
spałem, ale zbudziwszy się widzę w górze dzionek, bo błyszczy światełko: krzyczę z całej
siły, lecz przychodzi mi smutna myśl zaraz, że to próżne wysiłki, bo któż mnie usłyszy z pośrodka głębokiej puszczy. Umilkłem, miasto krzyku odmawiałem konającego modlitwę, gotując się na śmierć rychłą; wtem słyszę wyraźnie, że coś chodzi koło sosny, drapie się po niej
coraz wyżej, jakby coś właziło na nią, na koniec górny otwór zasłonił się całkiem i zupełna
nastąpiła ciemność. Myślę, że oczy śmierć mruży; ale nie, coś spuszcza się na mnie, coraz,
coraz niżej i jakiś ogrom kosmaty przygniata mię do ziemi. Poznaję, że to niedźwiedź: nie
pamiętam teraz, czy ze strachu, czy z rozpaczy chwytam go za zadnie nogi, nie może się do
mnie obrócić, bo i jemu ciasno, ryczy z przestrachu, chciałby iść w górę, ale mu ciężko, bo
jeden wlazł, a dwóch ma ciągnąć: kiedy nie dostanę z torby kozika, jak zacznę go dźgać,
niedźwiedzisko w górę całą siłą, ja go trzymam a kole, nie wyszło dwóch pacierzy, a już jesteśmy w otworze barci. On zwalił się jak kłoda na ziemię, ja na niego, on się potłukł, a mnie
było miękciej, bo na futro jego i tłuste połcie zleciałem, i prędzej się zerwałem z ziemi od
kosmatego wybawcy. Zaledwiem stanął na nogi, cóż ja baczę? A to mój znajomy Boruta, łatwo go poznać; teraz zrozumiałem, dlaczego zbiega nikt wytropić nie mógł, bo pewnie ten
poganin krył się po barciach. Pochwyciłem go zaraz za obrożę, mruczał misio, ale jakem zaczął kijem okładać, podniósł się pokornie, wtedy wsiadłem na Borutę, a ze strzelbą w jednym
a kijem w drugim ręku tak dobrze zdołałem nim kierować, żeśmy przed wieczorem jeszcze
zajechali na dziedziniec mego pana. Co to była za radość i podziwienie całego dworu, śmiechy z takiego wjazdu: ale mnie nie brało na śmiech, wróciłem jak z tamtego świata, znużony,
głodny, zbity; z nędzy, głodu a ze strachu włosy mi osiwiały tak jak są i teraz. Uradowany
Tyzenhauz dał mi całą kiesę dukatów, alem mu podziękował za myśliwską służbę”.
Tu pan cześnik odetchnął, a widząc zajęcie słuchaczy swoich, popił nieco z puchara i kończył:
– Odtąd Konopka został mianowany Szyprem nad statkami, którymi Dźwiną zboże i pieńkę corocznie do Rygi pan Tyzenhauz spławiał; chyba czasem, kiedy nie było pracy na statkach, zachodzi do kniei. Nie tu miał przypadek, ale w drodze z Rygi, jak to własnymi słowy
Konopki opowiem:
„Płynąc corocznie do Rygi, a z pieniędzmi wracając na powrót bryczką, znałem dobrze
wszystkie drogi i manowce, którymi co prędzej można było do domu wrócić. Jednego roku za
późnośmy od p a l a wyruszyli i późno stanęli w Rydze; rok był niegodziwy, handel upadł z
powodu wojny na morzu, długo staliśmy z naszymi s t r u g a m i i w i c i n a m i 28 w Rydze.
Choć się zboże sprzedało, do samej prawie zimy siedziałem w Rydze za pieniędzmi, gdyż
plenipotent Tyzenhauza, pan starosta Onoczko, przyjechawszy pocztą, co mógł, na Niemcach
wycisnął, na resztę kazał mi czekać, zostawiwszy kałamaszkę 29, chłopaka i parę koni. Pamiętam, że to był adwent, gdy przecie domęczyłem ich, że mi resztę oddali, zabrawszy się więc z
manatkami wyruszyłem ku domowi. Szczęśliwie, Bogu dzięki, bez żadnego przypadku dojechałem drożynami najbliższą drogą do Wilna, a dalej aż do miasteczka Lejpuny, już tylko mil
28
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Tak nazywają, się statki na Dźwinie, większe daleko od naszych.
Mały wózek łubem wybity.
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kilka od Żołudka, gdzie chciałem koniecznie stanąć tegoż dnia; dlatego popasawszy już wieczorem ruszyłem dalej. Zadymka była niezmierna, śnieg tak zasypał, że drogi ani śladu, konie
ustały: ciężko w śniegu nocować, więc po wietrze i po niebie kierując się pchamy się dalej.
Widzę, że w nieznanej jestem stronie, bagna, chrusta, nigdzie ani toru, ani po drzewie zaciosów; po kilku godzinach drogi piekielnej wywróciwszy na bagnie, wpadłszy po uszy w dół
wilczy, widzę światełko – do niego ciągniem. Była to nędzna karczemka na rozstajnych drogach, a w niej pełno Żydzisków okropnych, obdartych, więcej podobnych do diabłów niż do
ludzi: było ich dwunastu, a ja sam ze szkatułą ciężką. Otożem trafił z deszczu pod rynnę.
Chciałem dalej jechać, ale konie ustały, uciekać nie sposób: i Żydzi dogonią, i wilcy zjeść
mogą. W imię Boże zostaję, mam dubeltówkę nabitą, spać nie będę, aby konie popasły i zadniało, rozpytam o drogę i dalej ruszę.
«A dokąd ta droga?» – pytam gospodarza. – «Do Troków» – odpowiada, spoglądając jak
sęp na świeże ścierwo. Tam do diabła, ja dalej teraz od domu, niż byłem w Lejpunach; nie
tracąc miny pod płaszczem przenoszę szkatułę, wsuwam pod poduszkę, stawiam obok dubeltówkę i kładę się na stole. Żydzi między sobą szwargoczą, rachu, rachu! Jak psy za zającem,
gdy go mają na oku, to wchodzą, to wychodzą, to się zmawiają. Słyszę, jak okiennicę z dworu
szczapami podpierają, snadź ażebym im nie uciekł, nareszcie pomału po jednemu się wynoszą, to za piec, to do stajni, a kilku pod strych nad izbę; świecę zagasili, ogień na kominie
ledwie tli. Oj, źle! Już po mnie, mówię po cichu pacierze, a nie tracąc ducha trzymam dubeltówkę, chrapaniem sen udając. Wtem słyszę, że cichuteńko deska w pułapie się rusza, a około
mnie garnek wody wylano wprost na dekle dubeltówki: a więc ostatnia nadzieja zginęła.
Udaję, żem się przebudził, przewracam się na drugi bok, i słyszę, że zaraz się zasunęła deska
na swoje miejsce. Znowu udaję, że śpię i chrapię, a cichuteńko, pomaleńku zsuwam się pod
stół i tak przyczajony siedzę zostawiwszy płaszcz i futro na stole; po krótkiej chwili znowu
się otwiera deska w pułapie, za nią druga i trzecia, a z tego otworu spada coś ciężkiego jakby
kłoda na moje futro. Jęknąłem: uderza po raz drugi, znowu stęknę głęboko jak konający, a po
kilkakrotnym uderzeniu ucichłem; już nie żyję. Słyszę, jak Żydzi po schodach pędzą do alkierza; ja znowu cichaczem na stół włażę; wpadają do izby, ale na moje szczęście nie zapalają
świecy i po ciemku szwargoczą: macają mnie, przewracają, kułakują dla przekonania się, czy
przypadkiem nie żyję. Zatrzymałem dech jak przed niedźwiedziem, tak dobrze, że mając mnie
za zabitego, do gołego, jak Pan Bóg stworzył, rozebrali, suknie, płaszcz, futro, dubeltówkę
zabrali, szkatułę rozbili i pieniądze po ciemku między siebie rozdzielili. To szczęście, że
przyzwyczajony do częstego rozmawiania z Żydami, co do mego ojca po futra lisie przyjeżdżali, mogłem dobrze ich zrozumieć. Chcieli niektórzy zapalić świece, ażeby się lepiej pieniędzmi dzielić, lecz stary ich herszt nie pozwolił, bo mogłyby fury, co jadą do Wilna, zobaczywszy światło wstąpić. Dopiero nastąpiła rada, co ze mną zrobić? Aż mi włosy na głowie
powstały, gdym słyszał niektórych rady, żeby mię w ziemi głęboko zakopać albo w przeręblu
na bliskim błoniu utopić, ale i ziemia, i wody zamarzły. Jeden radził w kawały pokrajać i w
piecu spalić: i to przecie nie podobało się staremu, boby smród wydał, że jakieś zwierzę spalono, a tu już dnieć poczynało i fury jakie mogły nadjechać. Mądre głowy więc starszych postanowiły, żeby mnie do jutra jak można zachować, a w nocy do boru zawieźć, porąbać i wilkom na pastwę wyrzucić; żeby zaś gdy kto w dzień wstąpi do karczmy albo strażnicy szukając kontrabandy nie znaleźli trupa w karczmie, przeto wpakowali mnie w próżną beczkę, dno
zabili mocno, włożyli na wóz i wywieźli do gęstego boru, gdzie zrzucili w krzaki i odjechali,
mając przyszłej nocy po beczkę wrócić. Otóż jeszcze żyję, ale, miły Boże, w jakim stanie!
Mróz trzaskający, a ja bez koszuli marznę, chcę się wydobyć, rozpieram boki i dno z całej
siły, mocna beczka, ani sposobu jej rozbić, krzyczeć na cóż się zda, któż usłyszy? – chyba
Żydy; więc znowu oddaję Bogu ducha i leżę jak kłębek zwinięty. Słyszę, coś chodzi koło
mnie, stąpa, warczy; wyglądam otworem czopa i widzę całe stado wilków, snadź poczuwszy
świeże mięso wąchają, gryzą beczkę, drapią pazurami obręcze, przewracają na wszystkie bo-
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ki. Jeżelim klął niedawno, żem nie mógł beczki zgruchotać, jakże byłem teraz szczęśliwy, że
tak była mocna. Na koniec jeden z największych wilków zabierał się jeszcze raz próbować,
czyby mu się nie udało, kiedy wyciągnąwszy rękę przez otwór nie chwycę go za ogon; wilczysko przestraszone w nogi, beczka za nim, bo go mocno trzymam, reszta wilków z przestrachu na wszystkie się strony rozbiegła, a my z wilkiem drała po boru, uderzając o drzewo
to na prawo, to na lewo, aż się beczka rozbiła i wilk zmachany i przestraszony upadł: jam się
wyrwał z beczki, uchwycił za kark wilka i dodusił. Oto jest skóra z niego – mówił Konopka,
wskazując na starą wilczurę. – Goły, zziębnięty ruszyłem co żywo prosto przed siebie, ażeby
się rozgrzać, dopadłem chaty leśnika, który się przeląkł, rozumiejąc, że upiór. Opowiedziałem
mu swoje przygody: przyjął mnie, ogrzał, nakarmił, znając z reputacji w całej Litwie głośnej,
jakiem Borutę panu memu przywiódł. Niedaleko były dobra Tyzenhauza, dał znać, przybiegli
chłopi z pałkami, gajowi z bronią: otoczyliśmy karczemkę, szkatułę z pieniędzmi, suknie,
konie bez woźnicy, bo go zabili, odebraliśmy, Żydów powiązali i do Wilna odwieźli, gdzie
wkrótce byli ćwiartowani”.
– Dzięki panu cześnikowi za tak ciekawe dykteryjki – wyrzekł z ukłonem i uśmiechem pan
chorąży – słyszałem i ja coś o tym Konopce, ale nie z takimi szczegółami.
– I pan chorąży bierze to za dykteryjki? – zawołał rozgniewany nieco cześnik – to czysta
prawda.
Gospodarz domu, nalawszy próżne puchary, wesoło zawołał:
– Wierzmy! Gdy szanowny cześnik ręczy nam za prawdziwość faktów.
– Głową moją! – krzyknął cześnik – jakom słyszał z ust samego Konopki.
– A więc pijmy – odrzekł gospodarz – zdrowie tej prawdy!
Cześnik się udobruchał i prawił ochoczy:
– Psuje się ten świat, mości skarbniku! Wierzono dawniej Radziwiłłowi ,,Panie Kochanku”, kiedy sam opowiadał, jak go zabito przy szturmie Nieświeża, a teraz miły nawet pan
chorąży jak sfrancuziały niedowiarek nie chce wierzyć staremu myśliwemu.
– Mea culpa, mea maxima culpa! –wyrzekł chorąży, pochylając nieco głowy – wierzę i
opozycji więcej nie zrobię.
Puchar z wytrawnym węgrzynem przerwał gawędę, a wkrótce całe grono poważnych starców w posuwistym polonezie oddawało hołd płci pięknej, tańcząc z tą miną, powagą i tym
ruchem, jakie tylko ich lata odbijać z całym urokiem mogą.

101

KONSTANTY GASZYŃSKI
1809 – 1866
Gdy w r. 1826 Stanisław Koźmian – przyszły poeta i tłumacz Szekspira – wstąpił do szóstej klasy warszawskiego liceum Lindego, powitali go tam serdecznie dwaj młodzi chłopcy:
młodszy „figlarny, z drobną, rumianą twarzyczką, z czarnymi oczami i ciemnym kędzierzawym włosem”, starszy, urodziwy i prawie już dorosły, o ,,rysach nadobnych, klasycznych,
czole podniosłym, oku płomienistym, ustach zginających się to w dowcipny uśmiech, to w
poważny wyraz natchnienia”. Młodszym był Zygmunt Krasiński, starszym – Konstanty Gaszyński.
Trzej chłopcy związali się w owych latach serdeczną przyjaźnią, a ta przyjaźń przetrwała
aż do końca ich życia, podtrzymywana stałą wymianą listów i różnych uprzejmości. Bywały
nawet lata, w których Gaszyński po kilka miesięcy spędzał przy boku Krasińskiego, lecząc się
podobnie jak i tamten po różnych kąpieliskach i sanatoriach europejskich.
Młody poeta, bo Gaszyński był poetą, wziął czynny udział w powstaniu listopadowym, po
którego upadku wyemigrował do Francji, najpierw do Paryża, później do Prowansji, w której
spędził pół swego życia, utrzymując się ze współpracy z tamtejszymi francuskimi czasopismami, badając starożytności prowansalskie i poświęcając się literaturze. W jednej osobie
poeta, dziennikarz, publicysta, felietonista, powieściopisarz, gawędziarz, komediopisarz i
historyk sztuki, drukował pod swoim nazwiskiem nie tylko własne utwory, ale również i
utwory Krasińskiego, który przemycił w ten sposób pod literacką firmą przyjaciela swój poemat Przedświt (1843).
Wśród poezji Gaszyńskiego wyróżnia się urocza Sielanka młodosci, a obok niej kunsztowne sonety, które były jego ulubioną formą poetycką; wśród utworów prozą – Kontuszowe
pogadanki, krótkie gawędy szlacheckie, napisane pod wpływem Pamiątek Soplicy Rzewuskiego i podobnie jak tamte obrazujące życie domowe szlachty polskiej, z tą tylko różnicą w
stosunku do pierwowzoru, że odnosiły się do szlachty drobniejszej, parającej się żołnierką i
mniej czepiającej klamek magnackich. Do takich właśnie „kontuszowych” gawęd należy
również Wesele kapitana z chorążankq, osnute na tle dziecinnych wspomnień autora, bystrego
obserwatora wymierających obyczajów narodowych.
Do najlepszych pism Gaszyńskiego nie należą jednak ani jego poezje, ani gawędy, ale raczej listy osobiste, które przez długie lata pisywał do przyjaciół: Krasińskiego, Koźmiana,
Siemieńskiego, Cieszkowskiego i wielu innych. Pełno w nich ciekawych informacyj biograficznych i literackich, a chociaż często nierówne i chaotyczne, ujmują jednak swoją żywością
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i bezpośredniością i kto wie, czy to nie one właśnie – i tylko one – przypomną imię Gaszyńskiego przyszłym pokoleniom.
Ostatnie lata pisarza upłynęły w smutnym nastroju, spowodowanym coraz bardziej wzmagającą się chorobą, a przede wszystkim boleścią po zgonie ukochanej matki, która była jedną
z tragicznych ofiar powstania styczniowego. Nie pomogło zakopanie się w Aix, które stało się
dla polskiego poety nowym miastem rodzinnym, nie pomogła też wytrwale prowadzona kuracja. Co najgorsze, uciekło wtedy od Gaszyńskiego natchnienie literackie, uniemożliwiając mu
poszukiwanie ulgi w twórczości. „Mimo najlepszej chęci – pisał w czerwcu 1866 r. do przyjaciela – wziąć się do pisania nie mogę. Krasicki ma rację, że często; krzycz jak czajka, nie
przyjdzie bajka. Rad bym dostać na parę dni maszynki Kraszewskiego”.
W parę miesięcy po tym liście Gaszyński zakończył życie. Leży w Aix, w gościnnej Prowansji, która stała się dla tego wygnańca prawdziwie drugą ojczyzną.
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WESELE KAPITANA Z CHORĄŻANKĄ

W domu chorążostwa gości huk; szlachta z całej okolicy zjechała się dworno i wytworne,
huczno i buńczuczno, bo wesele to nie zwyczajna pohulanka.
Oprócz sąsiadów i sąsiadek, przybyli do Żarnowa krewni z dalekich stron: pani szambelanowa z Warszawy, pan Prosper na dużych i małych Kokoszach Kokosznicki spod Sandomierza i pan Tryzna z Litwy „raczyli (jak się wyraził gospodarz) uszczęśliwić i zaszczycić jego
domek ubogi”.
Po powrocie z kościoła, gdzie się odbył ślubny obrządek, państwo młodzi przestępując
próg, wobec licznej asystencji, padli do nóg rodzicom. Matka ucałowała ich z płaczem radości, a chorąży, błogosławiąc im, wyrecytował długą orację, naszpikowaną frazesami jezuickiej łaciny w stylu starożytnych epithalamiów. Dlatego też zamiast gadać o obowiązkach
małżeńskich, wspominał co chwila Filemona i Baucis, Tetydę i Peleja, Helikon i Muzy, Rzymian i Greków. Obecni, przejęci głęboko uroczystoscią ceremonii, słuchali z uwagą i rozrzewnieniem, Jeden tylko podsędek uśmiechał się na boku z tej mitologicznej erudycji. Kapitan, uradowany, porzuciwszy na moment żonę, obchodził gości, sypiąc wszystkim komplementa i dziękując z kolei za łaskawe ich względy; najwięcej jednak oświadczeń przyjaźni i
wdzięczności dostało się majorowi, który go tak szczęśliwie wyswatał.
Spodziewając się licznego towarzystwa, tygodniem wprzódy kazał chorąży przebić ścianę
dzielącą jadalny pokój od bocznego alkierza, z czego zrobiła się obszerna sala godowa. Tam
stanął stół, ustawiony w podkowę, przy którym zasiedli w środku państwo młodzi, szambela-
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nowa między kapitanem a panem Tryzną, major między chorążanką i panią Kokosznicką, a
dalej w prawo i w lewo sześćdziesiąt innych osób.
Z początku panowała zupełna cichość i ledwie słychać było szelest wierzbowych gałęzi,
którymi służący opędzali uprzykrzone muchy ponad głowami biesiadujących; aż dopiero gdy
po zupie nalano w kieliszki francuskiego wina bordeaux, ozwał się chorąży:
– Doskonały i zdrowy kordiał, thesaurum valetudinis! Dar to łaskawej siostruni dobrodziki, która go nam przywiozła z Warszawy jako donum nuptiale. Bębnosiu! Ty, co jesteś zawołanym amatorem trunków, powiedzże twój sentyment o tym winie.
– Rekuzuję się od wyrokowania; zbyt parcjalnym byłbym sędzią! Znasz, panie Piotrze,
moją predylekcję i przysłowie: nie ma wina nad węgrzyna!
– Nego – zawołał rotmistrz – wytrawne bordeaux, choć nie tak mocne, ale za to delikatniejsze i zdrowsze. A jeśli szukasz tęgiego napitku, który by prędzej pod czupryną zaszumiał,
to jużcić hiszpańska madera prym weźmie!
– Nieszczęściem! – ozwał się kapitan – rzadko my tu pijemy prawdziwą maderę, malagę
lub kseres; prawie wszystkie wina hiszpańskie przychodzące do Polski fabrykują się we Francji.
– Jednak ja mogę ręczyć –– rzekł pan Kokosznicki – że w piwnicy mego zamku mam parę
beczułek autentycznej madery; prawda, że to mnie kosztowało dużo pieniędzy, ale nie żałuję,
bo co dobre, to drogie et vice versa.
– Nie przeczę panu dobrodziejowi, lecz to u nas rzecz arcyrzadka; od czasu mego powrotu
do kraju jeszczem nie natrafił na prawdziwe hiszpańskie wino.
– Istotnie, kapitanie – przerwał major – ty najlepsze możesz wydać świadectwo, boś był na
miejscu i musiałeś nieraz z Iberyjczykami dzwonić w kielichy.
– Hiszpanie – odrzekł kapitan –– choć mają wyborne wina i choć ich przysłowie mówi:
Mas vale vino maldito que no agua bendita, to jest: lepsze wino wyklęte niż woda święcona,
jednakże są bardzo wstrzemięźliwi i pewny jestem, że szlachcic polski przy okazji w jeden
dzień więcej wypije niż Hiszpan przez cały miesiąc. Dwa lata przebyłem między nimi, a nie
zdarzyło mi się widzieć jednego mieszkańca pijanego. Ale za to żołnierze nasi, wychylając
dzbany, padali z nóg jak muchy i literalnie topili się w winie.
– A to błogosławiona ziemia, mocipanie – zawołał Bębnowski – w Hiszpanii, jak widzę,
jest amelioracja, bo w bajecznym świecie złotego wieku rzeki płynęły tylko miodem i mlekiem!
– Opowiem, jak się rzecz stała. Jednego razu wysłano dwie nasze kompanie z Saragossy
(którą żołnierze „szarą kozą” przezwali) na ściganie bandy gierylasów. Po całodziennym marszu przydybaliśmy nieprzyjaciół małej wiosce śród gór; zaczęła się bójka i wyparliśmy tych
hultajów ubiwszy im kilku ludzi, bez żadnej straty z naszej strony. Już noc nadeszła, wojsko
było zmęczone, więc po obstawieniu wedet i wzięciu posiłku udaliśmy się na spoczynek. Nazajutrz rano przy apelu zabrakło jednego żołnierza; po długim szukaniu i wypytywaniu doszedłem nareszcie, że się utopił; obaczycie państwo, jak i gdzie? Hiszpanie nie w beczkach,
ale w wysokich kadziach trzymają wino, a dla konserwacji leją na wierzch oliwę, która za
pokrywę służy. Otóż w nocy kilkunastu wiarusów, plądrując po kątach, znalazłszy takową
kadź przystawili drabinkę, zrzucili wierzchnią oliwę i jeden po drugim właził i czerpał manierką. Co chwila ubywało czerpiących, bo mocny napój ich rozmarzył i zasypiali po kolei na
ziemi. Nad rankiem budzi się jeden, a czując pragnienie wstaje i włazi na drabinę, by odwilżyć zeschłe gardło, aż tu widzi dwie nogi w kamaszach, sterczące do góry. Przeląkł się woltyżer i woła na śpiących. Wyciągnięto kamrata, ale już nie żył od dawna. Snadź chwiejące się
nogi pijaka straciły ekwilibrium, a ciężka głowa, nachylona, pociągnęła ciało do głębokiej
kadzi.
– Słodka śmierć, mocipanie – rzekł Bębnowski – nie każdy może sobie taką pańską łaźnię
sprawić! Wielki to cesarz Napoleon Polakom haec otia fecit!

105

– Oj tak! – zawołał major – wytopił on niemało naszych po kadziach winnych, po Berezynach, po Elsterach i innych wodach; niech mu Pan Bóg tego nie pamiętał.
– Powiedz nam też, panie Sulimski – spytał pan Tryzna – czy widziałeś kiedy Napoleona?
– Dwa razy, panie dobrodzieju; raz będąc za urlopem w Paryżu, a potem w 1813 roku w
Dreźnie przyjrzałem mu się bardzo z bliska!
– Ale czy z przodu? – przerwał rotmistrz.
– A jakże mogłem inaczej?
– Bo ja znałem w okolicach Wilna eks-jezuitę Kapustowicza, który widział z bliska cesarza francuskiego, tylko że nie z przodu.
– Jak to, łaskawco? – rzekł uśmiechając się major. – Napoleon, taki doskonały taktyk, dał
sobie tył zabrać, i to jeszcze przez księdza? To niepodobna!
– Obaczycie, że podobna – odpowiedział rotmistrz. – W roku 1812, kiedy ciągnął na wyprawę do Rosji, zatrzymał się w jakiejś wiosce z tamtej strony Wilna i podług swego zwyczaju wlazł natychmiast w przygotowaną kąpiel, tylko że nie z hiszpańskiego wina! Siedząc
już w wannie pyta, czy nie ma kogo we dworze umiejącego po francusku lub po łacinie, od
którego można by się dowiedzieć o topografii okolicznej. Zdarzyło się, że ksiądz Kapustowicz, będący guwernerem przy dzieciach właściciela, znał język francuski, więc go zawołano
do cesarza. Napoleon miał rozwieszoną mapę na ścianie, pod którą stała wanna za parawanem, i gdy wszedł eks-jezuita, pałający chęcią oglądania tak wielkiego bohatera, w tej samej
chwili cesarz, jak był nagi, podnosi się, opiera na ścianie nad mapą i pyta: ,,Najprostsza droga
do Witebska którędy?” Ksiądz cytuje miasta i wioski. „Jaki dystans?” – „Tyle a tyle mil!” –
„Jaki rodzaj gruntu?”– „Równiny, lasy i łąki!” – „Brzegi Berezyny jakie?” – Trzęsawice i
błota!” – „Czy nie można by ominąć tej rzeczki?” – „Można, ale trzeba by dużo zbaczać na
lewo!” – „C'est bon! Allez vous en!”, to jest: „Dobrze! Idź sobie wasan precz!” – rzekł monarcha, nie odwracając głowy. Pojmujesz teraz, szanowny kapitanie, że Kapustowicz znajdował się blisko Napoleona, sed veram faciem non aspexit!
Powstał śmiech ogromny śród słuchaczy, jedna tylko szambelanowa spuściła oczy, przygryzła wargi i rzekła z cicha po francusku do kapitana:
– Ta szlachta powiatowa nie żenuje się wcale, gdyż przyznasz mi, panie Sulimski, że podobne historie nie opowiadają się przy dobrze wychowanych damach.
– Jestem kompletnie zdania pani dobrodziki, ale trzeba wybaczyć staremu żołnierzowi, nie
obeznanemu z tonem wielkiego świata!
– Nabiegałeś się po świecie, mój zięciu – ozwał się gospodarz – de septentrione usque ad
ultimam Thule, śpiesząc za głosem Bellony! Wielki to profit i rozrywka dla młodego człeka
przetrzeć się po dalekich kątach i zakosztować chleba z niejednego pieca! Musiało cię to bawić?
– Były dnie przyjemne – odpowiedział kapitan – ale były też i bardzo przykre! Trudy, bieda i głód, zwyczajnie jak na wojnie! Toteż w takich ciężkich chwilach nasz wesoły pułkownik
zwykł był powtarzać: „Gadajcie sobie, co chcecie na pochwałę wojny, gdyby to była dobra i
zyskowna rzecz, toby ją Żydzi od dawna już wzięli w arendę”.
Tymczasem goście zajadali z apetytem liczne i wyborne przysmaki przyrządzone mistrzowską ręką kucharza pani szambelanowej i zewsząd rozlegały się aplauzy dla francuskiego artysty! Kielichy też nie próżnowały, a w końcu obiadu rozpoczął się szereg wiwatów.
Chciał major dopełnić przyrzeczenia i pić zdrowie nowożeńców z trzewiczka panny młodej,
ale mu się wyprosiła po cichu, wprzód nim ogłosił propozycję; innym też nie przyszło to na
myśl i tak pani Sulimska uwolnioną została od idącego już w zapomnienie zwyczaju. Wychylono wiwat młodej pary kryształową kulawką, która obeszła wokoło stołu, ciągle napełniana, a ciągle próżna jak owo starożytne Danaid naczynie.
Gdy się skończył obiad, kobiety i młodzież poszli przejść się po ogrodzie, w cieniu kasztanowych alei, a potem, podzieleni na małe kupki, zasiedli po darniowych ławkach i po alta-
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nach; matrony zajęte dziećmi, a kawalerowie pannami. Kapitan przysiadł się do żony i baczny
na jej najmniejsze skinienie, prawił jej najczulsze komplementa, jak gdyby dopiero rozpoczynał zalecanki. Mężczyźni podeszli wiekiem jedni obchodzili z chorążym browar, owczarnię,
stajnie i obory, chwaląc wszędy wzorowy porządek, drudzy, mniej żarliwi gospodarze, zostawszy w domu, zasiedli przy stolikach do mariasza i ćwika.
Po kawie rozpoczęły się tańce; liczna kapela, sprowadzona z Rawy, huknęła od ucha poważnego poloneza i wysunęły się pary, jedna za drugą, przechodząc w posuwistym marszu
wszystkie pokoje obszernego dworu. Pan Wojciech, zostawszy się w końcu sam jeden i nie
mogąc znaleźć tancerki, zabiegł na czoło orszaku, pokręcił wąsa, zarzucił w tył wyloty i klaskając w ręce krzyknął stentorskim głosem: „Odbijanego, mocipanowie!” – Kapitan ustąpił
mu chętnie szambelanowej, bo mu się dostała na chwilę własna żona, która z majorem w drugiej szła parze; major odbił chorążynę rotmistrzowi i tak dalej, i tak dalej rozłamywał się długi łańcuch ruchomy i znów się spajał, póki ostatni tancerz, odprawiony, nie zabrał miejsca
pierwszemu! Mazurki, walce i krakowiaki nastąpiły po polonezie i młodzież hasała jakby w
zapusty.
Nie można było dobrać czterech par do kontredansa, więc panna Kokosznicka, na naleganie matki i ciotek, po długim wzdraganiu się, zezwoliła tańczyć szala będącego wówczas w
modzie baletniczego pląsu. Nowy to był widok dla szlachty; obstąpili dokoła, wspinając się
na palcach, a niektórzy powłazili aż na ławki i krzesła. Panna Herminia, wysmukła i gibka,
wiele miała lekkości i wdzięku w poruszeniach, wiele kokieterii w geście i wzroku, i przerzucając ponad głową lekki szalik błękitny podobną była do Irydy, obwianej mgłą letniego poranku. Patrzący stali w zachwycie i gdy skończył się taniec, ozwał się chór uwielbienia i spadł
deszcz komplementów. Panna się zarumieniła, matce biło serce z radości, a Kokosznicki zawołał:
– Córka moja brała lekcje od pierwszego metra w Warszawie; niemało mnie to kosztowało
pieniędzy, ale na edukację dzieci nigdy nie trzeba szczędzić!...
Trwały tańce aż do drugiej po północy, w której to godzinie zastawiono c u k r o w ą k o l a c j ę , złożoną z tortów, marcepanów, karmelków, pomarańcz i szampańskiego wina za napój.
Już pierwszy brzask zorzy bielił się przez szpary okiennic, gdy przyszło do oczepin. Na
środku pokoju postawiono wysokie krzesło, usiadła na nim panna młoda, druhny rozplotły jej
warkocze i włożyły koronkowy czepiec; rodzice i krewni odprowadzili nowożeńców do przygotowanej łożnicy i całe towarzystwo udało się na spoczynek. Kobiety i żonaci nocowali we
dworze, a kawalerowie po gumnach, gdzie na rozesłanym sianie rozciągnięto dywany i położono poduszki, na których młodzież nieprędko posnęła, prawiąc żarciki i pośpiewując z cicha:
Oj chmielu, oj nieboże,
Niech ci Pan Bóg dopomoże,
Oj chmielu, chmielu!
Nazajutrz po śniadaniu chcieli się goście rozjeżdżać, ale nie tak to łatwo wymknąć się w
Polsce z szlacheckiego domu. Chorąży kazał jeszcze w wilię pozdejmować po jednym kole z
każdego powozu, zamknął je do lamusa i schował klucz do kieszeni.
– Czyż nie wiecie, szanowni sąsiedzi – mówił gospodarz:
Że w Polsce od króla Lecha
Trzy dni trwa każda uciecha!
Starożytny przywilej neminem captivabimus nisi jure victum skasowany już od dawna,
tandem tedy bez dekretu inkarceruję panów moich i nikogo nie wypuszczę przed czasem; bo
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gdyby mi gość który odjechał, tobym się nie śmiał szlachcicem nazywać ani pieczętować familijnym klejnotem!
Poddano się tak ważnemu argumentowi, zwłaszcza że nie było ni głodno, ni chłodno. Każdy pływał jak pączek w maśle, bo istotnie w domu chorążego chyba jedno ptasiego mleka
brakowało.
Czekając obiadu, zawiązały się konwersacje po różnych kątach. Pan Tryzna gadał o grodzieńskich kontraktach i o gospodarstwie litewskim. Pan Kokosznicki po raz dziesiąty zaczął
relację o swoim zamku w dużych Kokoszach i o ogromnej sumie, którą wydał niedawno na
odbudowanie baszt narożnych.
Podsędek odprowadził na bok rotmistrza i pyta:
– Cóż to za figura ten jegomość, który tak ciągle o swoich zamkach i pieniądzach gada?
– Jego curriculum vitae jest następujące: syn dorobkowicza, zbogaconego podobno handlowaniem wełną, wynalazł dobra w Sandomierskiem, których nazwa podobną była do jego
imienia, i przepłacił, byle je mieć; ożenił się z ubogą, lecz przyzwoitą panną, siostrzenicą chorążyny, i tym sposobem wkręcił się między obywateli. Dziwna to i śmieszna facjata: zadufany
w swoim majątku, dmie się jak indyk na płocie, a pogląda z góry na nas wszystkich, jakby na
swoich włodarzy. Jeddnakże Niesiecki ani Paprocki, ani nawet Wielądko nie wspominają o
żadnych Kokosznickich, dla których najwłaściwszym herbem byłby holenderski dukat w
srebrnym polu!
W innej kupce, gdzie rej wodził pan Bębnowski, rozprawiano o wojnach, o sejmikach i o
polowaniach. Lecz największy był hałas w bocznym pokoju, kędy liczni językowi szermierze
mówili o napadach zbójców, o czarownicach i upiorach. Jeden przesadzał się nad drugiego,
bając niestworzone banialuki, a każdy uręczał, że był naocznym świadkiem wypadku.
– Hola! Mościwi panowie, bracia i dobrodzieje – zawołał major – jeśli będziecie tak strzelać bez prochu i pływać bez wody, to aby stanąć z wami na równi, musiałbym wam chyba
zacytować parę historyjek Radziwiłła „Panie Kochanku”!
– Prosimy i słuchamy! – zawołało kilku młodszych, lubiących tradycyjne powiastki.
– Otóż pewnego dnia u króla w Łazienkach opowiadał Radziwiłł, że pod Nieświeżem leży
na polu tak wielka armata pozostała po Szwedach, że raz, wracając z wizyty w ogromny
deszcz i widząc zamek jeszcze odległy, kazał forczpanowi wjechać w ową armatę dla ochrony
przed burzą. Słuchający panowie dziwili się z niedowierzaniem ogromowi szwedzkiej szmigownicy; wtenczas Radziwiłł, odwołując się na świadectwo jednego ze swoich dworzan: „Borowski! powiedzże, panie kochanku, czy to nieprawda”. – ,,Tak wielka prawda – odrzekł
dowcipny dworak – że ja właśnie w tę samą porę schroniłem się był bryczką parokonną w
armatę, ale postrzegłszy, że J. O. książę wali poczwórną karetą, wyjechałem z a p a ł e m , ażeby nie zawadzać!”
Ten Borowski był sprytny szlachcic i Radziwiłł bardzo go lubił, choć ulubieniec czasem
płatał mu figle. I tak, na przykład, książę twierdził na obiedzie u hetmana Ogińskiego, że za
czasów konfederacji w jednej potyczce własną ręką pięćdziesięciu Rosjan trupem położył.
,,Jak to? Aż pięćdziesięciu?” – zaobserwował hetman z uśmiechem. – „Borowski! Powiedzże,
panie kochanku, czy tak nie było!” – „Po raz pierwszy w życiu – odrzekł interpelowany – nie
mogę służyć za świadka, bo jeśli sobie J. O. książę przypomina, ja w onej bitwie od pierwszej
kuli nieprzyjacielskiej zginąłem!”
Radziwiłł uśmiał się z zadanego sobie kłamstwa, ale nie zawsze był tak dobrodusznym. W
jakimciś domu rozpowiadał zwyczajne swoje dykteryjki i choć przesadzał, przytomni słuchali
go z pobłażającym milczeniem; jeden tylko młody, ośmnastoletni chłopak po każdej anegdotce przerywał: „To być nie może, J. O. książę”. Za pierwszym i drugim razem Radziwiłł
zmarszczył brwi i kontynuował swoje, lecz w końcu uprzykrzyły mu się te ciągłe zaprzeczania, odwracając się więc ku niedowiarkowi zawołał: „Panie młodziku! Teraz muszę dla ciebie
jednego opowiedzieć ciekawą historię o kpie.
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Był, panie kochanku, zamożny i stary pan, mający upodobanie, nie szkodzące nikomu, relatowania czasem niepodobnych rzeczy. Między audytorami znajdował się niedoświadczony
wyrostek, ot tak wieku waszeci, który ciągle wykrzykiwał; «To być nie może! to być nie może!» Otóż zgadnij, panie kochanku, co ten wielki pan, który był uprzejmy i przyjacielski, ale
trocha niecierpliwy, odpowiedział mu w końcu? Słuchaj waść dobrze, bo to będzie waści profitem i nauką na przyszłość! Oto odpowiedział mu bez ogródki: «Może być albo nie może, ale
tobie, kpie, co do tego?»”
Uradowani słuchacze prosili o więcej anegdot, lecz major odchodząc rzekł: „Satis, satis,
łaskawcy! Dosyć na dzisiaj! ważniejsza teraz kwestia nadchodzi. Słyszycie, że wołają do
stołu: viduus venter non garrulat libenter ”.
Po obiedzie, dla zabawy gości, zaproponował chorąży przechadzkę do boru na jagody;
rozdano koszyki i króbki i całe towarzystwo ruszyło na wyprawę, przy radosnych okrzykach i
pląsach młodzieży. Dwie godziny trwała bieganina po zaroślach z rozmaitym sukcesem zbieraczy, po czym gospodarz oświadczył, że teraz najbliższa droga do domu prowadzi przez jego
folwark leżący tuż za lasem, i puścił się przodem za przewodnika. Ledwie że wyszli na pole,
ujrzano w odległości obok dworu na łące jakieś dwie białe pręgi, a obok nich kilku uwijających się ludzi. Ci, co mieli słaby wzrok, rozumieli, że to rozpostarte sztuki płótna do blichowania, ale ostrowidze postrzegli dwa długie nakryte stoły. Istotnie był to przygotowany pod
gołym niebem podwieczorek wiejski, a że przechadzka obudziła apetyt, wszyscy powitali
radośnie tę zgotowaną im siurpryzę. Kurczęta ze śmietaną i nadziewane raki składały tę ucztę,
a jagody zebrane przez gości, zalane mlekiem i posypane cukrem, posłużyły za wety.
Aż do zachodu słońca bawiono się wesoło. Zalotniejsi kawalerowie grali z pannami na łące
w g o t o w a l n i ę i m r u c z k a ,aw jednej izbie we dworku kilku młodych ludzi słuchało
opowiadań pana Bojko, starego szlachcica znanego w całym powiecie pod imieniem w u j a s z k a . Miał on (jak to u nas mówią) s w o j e k a w a ł k i i teraz prawił słuchaczom w te
słowa:
– Od czasu rozbiorów, moci dobrodzieje, biedny kraj nasz przeszedł przez dziwne alternatywy i widział niejednych gości, choć nieproszonych, burmistrzujących, jakby we własnym
domostwie. W tej tu części Polski mieliśmy naprzód lutra, Prusaka, i zwaliła się nam chmara
Niemców, jakby rój głodnego robactwa czującego żer przed sobą. Na słupach pręgowanych
czarno i biało pomalowawszy swoje wrony herbowe z niemieckimi podpisy, przystąpili do
głównej antrepryzy, to jest do nałożenia podatków. Pogłówne, podymne, kopytkowe, mytowe, szarwarki, furwerki, fajerkasy i tym podobne wyderkasy! Bo u Prusaka, dalipan, moci
dobodzieje pieniądz grunt, a w luterskiej litanii zamiast ora pro nobis, mówią: bezahl, to jest
płać a płać. Dawne nasze przysłowie, jeszcze z czasów wojen krzyżackich, że ,,Pan Bóg
wtenczas Niemca stworzył, kiedy się na Polaka rozgniewał”, sprawdziło się! Oj, doskwierałyż
nam szwaby i tak zalazły za pazury, że lud nasz zjawiony wówczas owad plugawy, co się
mnoży w cieple komina i w strawę lezie, p r u s a k a m i przezwał. Po wszystkich drogach
wiodących z Berlina do Polski ciągnęły dajczery w trójgraniastych kapeluszach, w trzewiczkach i dziurawych pończoszkach, z wytartymi łokciami, chude i blade, na urzędników do
świeżo zagarnionego kraju. Każdy za całe manatki niósł cienki harcap na plecach i nominację
w kieszeni. Czarne te pijawki obsiadły, zgłodniałe, na rozciągniętym ciele naszego narodu,
gdzie tylko najdrobniejsza ukazała się żyłka: gdyż, dalipan, moci dobodzieje, nawet na pachołków miejskich i na stróżów do dykasterii rządowych sprowadzano obszarpańców z Brandenburgii, aby żadna okruszyna dochodów rządowych nie spadła na krajowca. Dawne zagony
tatarskie stokroć były znośniejsze; prawdać, że pustoszyli wszystko ogniem i mieczem, ale też
przemijali jak burza. A dajczer, moci dobodzieje, jak się raz gdzie zakradnie, to niszczy powoli i wpija się powoli do wnętrza jak rak, co i ciało szpeci, i krew psuje, póki nie wyssie
żywota! Prusacy, poprzekręcawszy na swoje kopyto nazwy naszych miast i wiosek, i nakazawszy się uczyć swego baraniego języka, zapuścili szpony w kraj nasz i chcieli nas zniem-
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czyć. Szczęściem zabrakło im czasu, bo gdy król ich zadarł z Francuzem, Napoleon tak mu
wytatarował skórę pod Jeną że nie było się po co i schylać! Na odgłos zbliżających się Francuzów z naszymi Polakami wielki popłoch padł na Niemiaszków. Landraty i pachołki, justizraty i stróże zmykały, aż się za nimi kurzyło. Tylko że już lutrzyska nie były tak chude i blade jak przed kilką laty. Każdy wypasł się na polskim chlebie, wyrumienił na polskiej krwi i
smutno mu było rejterować na post ku brandenburskim piaskom. Odetchnęliśmy po Prusakach, lecz nowa zmora siadła nam na piersi – niedowiarki Francuzy! Cesarz Napoleon, któremu kraj nasz tyle krwi dał w ofierze, postąpił sobie nieszczerze, odpłacając lichą miarką.
Wskrzesił nam kawałek kraju, ale, dalipan, bał się wymówić tego wyrazu: Polska, organizując
jakąś podrzędną prowincję, nazwaną od imienia stolicy. Toteż zaraz wszędy mówiono, że z
łaski wielkiego mocarza nie mamy nic polskiego, bo by Księstwo Warszawskie, król saski,
kodeks francuski, moneta pruska. Egzystowało wprawdzie wojsko polskie, ale jakby na urągowisko, moci dobodzieje, płatnik jego jeneralny zwał się Węgierski. Nasze dawne województwa przezwano departamentami, potworzono prefektów i podprefektów, a dobra narodowe zaczęto rozdawać panom Davoustom i innym marszałkom, jakby w kraju podbitym.
Podatki nałożono równie ciężkie, a rekrutowanie daleko liczniejsze, bo szczupły nasz kraik do
90 000 wojska usztyftował. Jednak Bogiem a prawdą, choć trza było nadłożyć workiem i
ludźmi, jakoś zdawało się lepiej, boś przynajmniej nie widział Szwabów i nie słyszał luterskiego języka. Chociaż w niepodległym niby to kraju nic się nie działo bez wiedzy cesarza,
gdyż Książę Warszawski siedząc na francuskim wózku musiał śpiewać napoleońską piosenkę; powtarzano jednak dla pociechy: „Lepszy rydz jak nic”, czekając pomyślniejszych czasów. Zamiast pomyślniejszych, gorsze nadeszły; wpadliśmy z deszczu pod rynnę! Gdy Napoleonowi pośliznęła się noga, przywędrowali do nas nowi, ale znani już goście – szyzmatycy
Moskale! Traktat Wiedeński, jak wiecie, zadekretował Królestwo Polskie, któremu cesarz
Aleksander nadał konstytucję. Oj, cacanka to szychowa – pęcherz wiatrem nadęty! Bo choć
wydrukowano piękne prawa i zaręczenia na papierze, widzicie, jak wielki książę Konstanty
co dzień nowy artykuł zamazuje dziegciem i batem kozackim wiedeńską konstytucję z pyłu
liberalnego otrząsa! Jak się to wszystko skończy, tylko Bogu samemu wiadomo, ale dalipan,
moci dobodzieje, mam silną wiarę, że wy, młodzi, doczekacie się szczęśliwszych czasów i już
nie pruskiego, francuskiego i moskiewskiego – ale polskiego rządu.
– Amen! – odpowiedzieli z uczuciem słuchacze i głęboko zamyśleni rozeszli się.
Trzeci dzień pohulanki przeszedł z równą uciechą. Jedli, pili, gawędzili i spacerowali. Kapitan zajęty żoną, pan Kokosznicki sam sobą, inni goście każdy swoim bliższym znajomym, a
pan chorąży wszystkimi, pilnując, aby nikt się nie nudził i nikomu nie brakło wygody, napitku ni jadła.
Pod wieczór zaprzężono wszystkie pojazdy i biesiadnicy, upakowani do drogi, wyszli do
sieni i na podwórze, lecz nikt nie śmiał odjeżdżać bez pożegnania się z gospodarzem, który
raptem gdzieś był zniknął jak kamfora. Wołano go i szukano po wszystkich kątach nadaremnie, aż nareszcie od strony gumien ujrzeli czekający dwóch parobków, prowadzących ogromnego wołu; przodem kroczył poważnie chorąży, jakby starożytny ofiarnik. Zatrzymał się
przed gankiem, padł na kolana i wskazując na dwurożnego olbrzyma zawołał:
– Szanowni sąsiedzi! Zjedzmy jeszcze tego karmnego wołu, a potem was puszczę! Nota
bene nie jest to żadna wiolencja z mej strony, bo ni fallor, tylko o trzy dni was, miłościwi dobrodzieje, obligowałem, jednak czyja łaska i kto mi dobrze życzy, ten zostanie!
Trzeba było mieć serca z kamienia i nieszlacheckie żołądki, aby odmówić; wyprzężono
konie, zostali się wszyscy i jeszcze dwadzieścia cztery godzin bankietowano po staropolsku.
Ja także tam byłem, miód i wino piłem,
A co się widziało, w relację włożyłem!...
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JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
1812 – 1887
„Gdybyś literki policzył – pisał w r. 1847 August Wilkoński o twórczości pisarskiej Kraszewskiego – byłoby milionów kilkanaście; gdybyś atrament odwilżył, byłoby garncy kilkadziesiąt! Gdybyś pióra pozbierał, mógłbyś tysiącem skrzydeł z Warszawy do Ameryki powietrzną odbyć żeglugę; gdybyś papier zgromadził, mógłbyś w którymkolwiek z miast powiatowych wszystkie budowle z wierzchu i wewnątrz wykleić, a gdybyś wszystkie myśli na
jeden zegnał rynek, byłby zgiełk, wrzask, hałas i kłótnie na mil kilkadziesiąt wystarczające”.
Ta przepyszna obrazowa charakterystyka pisarstwa autora Starej baśni starczy za całe tomy szczegółowych wyliczeń i omówień, poszerzmy więc ją tylko o tę króciutką informację,
że ów olbrzymi dorobek jednego tylko człowieka (ponad pół tysiąca tomów!) doszedł do
owych monstrualnych rozmiarów nie tylko dzięki benedyktyńskiej pracowitości autora oraz
swoistej metodzie jego pracy literackiej, ale również kosztem jego wielu wyrzeczeń – kosztem pełności, rozmaitości i barwności jego życia osobistego.
Urodzony w Warszawie, dzieciństwo spędził Kraszewski na Podlasiu, lata uniwersyteckie
w Wilnie, a wiek męski na Podolu i Wołyniu, skąd rzadko tylko wyruszał w jakiś dalszy wojaż zagraniczny. W Warszawie osiadł dopiero w r. 1860, a już w 1863 wyjechał do Drezna,
gdzie przeżył długie dwadzieścia lat i skąd wyrwał go dopiero tragiczny proces lipski o zdradę stanu, przenosząc najpierw do więzienia w Magdeburgu, a później do San Remo i do
Szwajcani, gdzie ciężko chory, śmiertelnie zmęczony i zaganiany – wyzionął wreszcie ducha
w skromnym pokoju hotelowym.
Całe to ciche (mimo pozorów) i raczej pustelnicze (mimo licznych pokus)życie zawodowego literata, spędzone prawie dosłownie z piórem w ręku, miało tak mało żywszych barw
naturalnych, że zwykłą koleją rzeczy domagało się należnej kompensaty w barwności i rozmaitości malowanych przez niego obrazów literackich.
Stąd właśnie między innymi owa rozhulana i zamaszysta twórczość powieściowa, o zadziwiającym bogactwie fabularnym, stąd również jej skromna przybudówka nowelistyczna,
ogarniająca – w przeciwieństwie do tamtej, ambitniejszej – tylko drobniejsze szkice, studia i
miniatury literackie.
Nie było tak od samego początku, a wymownym świadectwem tego twierdzenia są przede
wszystkim trzy tomy tak mało dzisiaj znanych, a tak niezmiernie interesujących Wędrówek
literackich, fantastycznych i historycznych (1838 – 40), z których wyziera zupełnie nieznany
Kraszewski. Kraszewski młody i namiętny, europejski i nowatorski, śmiało przeciwstawiają-
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cy się utartym konwencjom literackim i urągający martwym konwencjom obyczajowym. Kraszewski-erudyta i Kraszewski-awanturnik, szukający tematów do swoich obrazków zarówno
po starych księgach, jak i po ciemnych zaułkach; Kraszewski-entuzjasta, uwielbiający
Hogartha, Cagliostra i E. T. A. Hoffmana, których fantazją i przygodami życiowymi usiłował
jak gdyby rozszerzyć i zwielokrotnić własną osobowość.
Taki Kraszewski istniał, niestety, bardzo krótko. W latach późniejszych doszedł już do
głosu Kraszewski-starożytnik, znakomity konserwator dawnych obyczajów i restaurator starych obrazów o treści obyczajowej. Taki właśnie Kraszewski wypuścił ze swojego warsztatu
dziesiątki powieści saskich i stanisławowskich i taki sam kilkoma zamaszystymi pociągnięciami ołówka nakreślił karykaturalne obrazki zawarte w noweli Jak się dawniej listy pisały, a
potraktowane manierą rysowniczą Norblina czy też Aleksandra Orłowskiego.
Jedna to z najlepszych nowel Kraszewskiego, który musiał się doskonale bawić przy jej
przelewaniu na papier. Czyż można bowiem wyobrazić sobie dwa typy ludzkie bardziej odmienne od siebie niż bohater i autor tego obrazka?
Tworząc oryginalny portret poczciwego szlachcica-analfabety, Kraszewski tworzył równocześnie swój własny portret literacki – oczywiście portret w krzywym zwierciadle gabinetu
osobliwości.
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JAK SIĘ DAWNIEJ LISTY PISAŁY

Było to późną jesienią. Podkomorzy Wereszczaka, powróciwszy z małej w pole wycieczki
dla obejrzenia posiewów, jak się one przed zimą prezentowały, chodził po wielkiej izbie gościnnej, w której nigdy bardzo ciepło nie bywało, a dnia tego szczególniej przenikliwy chłód
czuć się dawał.
Podkomorzy, który na cierpkim powietrzu i wietrze ostrym trochę już był przemarzł, nogami tupał, ręce zacierał, poruszał się, wyciągał, a rozgrzać nie mógł.
Na dworze zmierzchać zaczynało. Przed domem z okien widać było dziedziniec szeroki,
prawdą a Bogiem, dosyć niedbale utrzymywany. Z jednego boku przypierały do niego stajnie,
przed którymi zawsze coś stało, albo prosty wóz drabiasty, albo ze zwieszonymi na ziemię
smutnie hołoblami odarta bieda.
Nie mówię o tym, że siano rozsypane, słoma roztrzęsiona i inne nieuchronne następstwa
pobytu koni zdobiły część podwórza bliższą stajen. Z drugiej strony duża oficyna służyła za
dom folwarczny, czeladni, kuchnię, praczkarnię i na wszelki użytek, do którego dom nie starczył.
Naturalnie też okolice jej zbyt czysto utrzymać się nie mogły. Tu rąbano drewka, szczepano skałki, wyrzucano węgle i popioły, pozostałości kuchenne, wylewano pomyje, a psy gończe podkomorzego, ilekroć je wypuszczono, .same podobno ten śmietnik z grubszego oporządzały.
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Wprost naprzeciw okna były wrota stojące tak nałogowo otworem, iż byli ludzie, co powątpiewali, czyby je już zamknąć można. Nabrały od tej nieruchomości fizjognomii dziwnej,
zdawały się walić – lecz stały tak już od bardzo dawna i wrósłszy w ziemię obiecywały trwać
lata.
Gdy podkomorzy chodził, rozgrzewając się po izbie, tymi wrotami właśnie wjeżdżał konny, w którym najniewprawniejsze oko mogło poznać posłańca.
Jest to postać przedpotopowa, dziś już zaginiona i z tradycji tylko znana, ale dawniej istnieli tacy ludzie, co przez całe życie sprawiali obowiązki posłańców, było to ich powołanie.
Takiego ,,umyślnego” poznać było można zaraz z fizjognomii. Człowiek to zwykle bywał
śmiały, z ludźmi obyty, dróg świadomy, zahartowany na wszystko i chętnie przewożący różne
wiadomości. Nie gardził on kieliszkiem w szynku i koń jego miewał zwyczaj nawet przed
każdym się zatrzymywać proprio motu.
Więksi panowie mieli takich bojarów wielu, szlachta wybierała zdolniejszych z włościan.
List, który zwykł był posłaniec przywozić, często do rąk własnych adresowany, zawijany
był w szmatkę, trzymany za nadrą, niekiedy pod koszulą na gołym ciele, aby go czuł zawsze
poseł, czasem zatykał się w baranią czapkę, między dwie jej ściany.
Pismu niekiedy towarzyszyło ustne pozdrowienie i jaki dodatek słowny. Przyjmowano posłańca różnie, ale najczęściej i kieliszkiem, i miską. Czasem garść jaka i konikowi się dostała,
który albo szedł do gościnnej stajni lub – drzemał u płotu.
Podkomorzy Wereszczaka w nadjeżdżającym konno na srokatym koniu człowieku, który
szkapę do kołka przywiązał i nie zważając na szczekanie psów odprowadzających go do dworu skierował się ku gankowi, poznał zaraz posłańca.
Od kogo? To było dlań tajemnicą, lecz bądź co bądź – zafrasował się. Posłaniec wiózł list,
który potrzeba było przeczytać – a co gorzej – odpisać nań. A trzeba wiedzieć, że od czasu
gdy go u jezuitów w Lublinie męczono pisaniem, podkomorzy, równie manipulacji samej, jak
tego wytężenia myśli, którego pisanie wymaga, cierpieć nie mógł.
„Otóż masz! – rzekł w duchu; – Posłaniec i – list! A jejmości w domu nie ma”.
W istocie podkomorzyna była u córki... A Wereszczaka sam w domu.
W sieniach już słychać było, jak się ów posłaniec zaczął targować ze służącym Jakubem.
Podkomorzy drzwi otworzył.
– Co tam?
Z odkrytą głową łysawą stojący poseł szybko odpowiedział:
–Z listem do jaśnie pana.
– Od kogo?
– Od podskarbiego.
To mówiąc i czapkę położywszy na ławie, posłaniec sięgnął za nadrę, wyjął z niej czerwoną chustynkę, rozwinął i dobywszy z niej na szarym, papierze z wielką pieczęcią list, z pokornym wręczył go ukłonem.
Podkomorzy przyjął go zmartwiony. Przewidywał widać, iż z odpowiedzią ciężko mu będzie, bo się po chwili odezwał łagodnie:
– Niech Jakub powie, aby konia do stajni wzięto, a posłańca na folwark.
I szepnąwszy coś staremu słudze, podkomorzy drzwi zamknął. W pokoju szaro już było,
list położył, a raczej rzucił na stół, kwaśny.
– Jezu mój miłosierny – stęknął – czego on znowu pisze? Pewnie o sejmik i swojego kandydata! Ale, niechby go z nim... Dałbym głos i ja, i moi, żeby mnie listami nie nasyłał. Co tu
teraz robić bez podkomorzyny?!
Oprócz starego Jakuba, który był i sługą, i rodzajem majordoma, podkomorzy miał chłopca – Jaśka, do tych usług pomniejszych, jak na przykład: zdejmowanie butów, nader zawsze
mozolne, któremu przekleństwa i stękania towarzyszyły, przynoszenie drewek na komin itp.
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Tym razem właśnie Jasiek wyprawiony był po suche drewka i miał na kominie zapalić.
Poszedł, lecz była to rzecz znana powszechnie, że mimo kuksów, jakie za to odbierał, Jasiek
wszelkie poza oczyma odbywane funkcje – pełnił z niezmierną czasu stratą.
Co robił w czasie tych wycieczek, nie było docieczono dokładnie. Wedle pory roku i
zmiennych okoliczności drażnił indyka, niekiedy do najwyższej doprowadzając go pasji, pędzał kury, dłubał w nosie, wymykał się ku ogórkom itp.
Dnia tego nie można go było o co innego posądzić, chyba o kaczany od kapusty, na które
był też łasy. Klucznica przysięgała się, że marchew surową jadał, cóż dopiero słodkie kaczany!...
I nie było go, choć drewka leżały na drewutni w szopce tuż około kuchni; a podkomorzy
klął i gderał. Miał ten zły zwyczaj, chociaż skutkiem częstego powtarzania doz – nie robiły
skutku.
Wołał półgłosem:
– Gdzie ta jucha Jasiek? Kiedy poszedł!... A dotąd nie wraca! A żeby go...
Tu następowało wyliczenie wszystkich plag egipskich, których życzył Jaśkowi. Wchodziły
w lik: deptanie kaczek – sczeznięcie marne – skiśnięcie itp. Podkomorzy miał wielką tych
wyrażeń obfitość.
Jakkolwiek list zbyt ciekawym być nie mógł – drażnił jednak i niecierpliwił, leżąc zawarty.
Podkomorzy bez świecy go czytać nie mógł, a nawet przy niej nie obchodził się bez okularów.
Zawołał Jakuba, aby przyśpieszył powrót Jaśka. Jakub, leniwy równie jak poczciwy, pofatygował się tylko na ganek i huknął na stróża, rozkazując mu, aby dezertera przyprowadził
za uszy.
Lecz wtem i on sam ze ścierką ogromną, pełną drewek na plecach, uginając się pod jej ciężarem, ukazał się od strony drewutni. Wyłajał go naprzód stróż, potem Jakub po drodze, na
ostatek sam pan przypadł, któremu żywo począł coś Jasiek prawić niezrozumiałego – i rzuciwszy drewka, pobiegł po świece.
Świece te dla podkomorzego nie było łatwo tak na zawołanie podać.
Rurkowe łojowe, jakich na codzień używano, miała klucznica pod swym zawiadywaniem,
trzeba więc było biec na folwark po nie, potem je w papier oprawić, zapalić, lichtarz z umbrelką oczyścić i szczypce, zawsze pełne, fundamentalnie z knotów wczorajszych wychędożyć.
A że Jasiek zwykł to był czynić nie śpiesząc się, zwlokło się zapalenie świec tak, że podkomorzego niecierpliwość do tego stopnia urosła, iż Jaśkowi wnoszącemu światło i wedle
zwyczaju odzywającemu się W progu: „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – pięścią
pogroził.
Teraz należało krzesło przysunąć, podać stołeczek pod nogi.
Podkomorzy usiadł.
– Podaj okulary.
Z okularami od niepamiętnych czasów była zawsze turbacja niesłychana. Wereszczaka
dbał niezmiernie o te okulary, które sobie do oczów dobrał z niemałą biedą, czasu swej bytności w Warszawie; chował je, ale nigdy nie pamiętał, gdzie położył.
Miały one dwa czy trzy miejsca przeznaczone dla siebie, w których się jednak nigdy nie
znajdowały. Urzędowe ich ulokowanie było w szufladce przy kartach od mariasza i kabały,
niekiedy znajdowano je na komodzie około niebieskiej filiżanki, czasem walały się na dużym
stole, a raz nawet przydybano je na oknie, co podkomorzego oburzyło, choć sam je tam położył.
W kieszeni od kapoty ekstra rzadko się trafiały.
Poczęło się poszukiwanie okularów, macanie po ciemku, bo duże łojówki z umbrelką niedaleko światło rzucały – i klątwy. Szukał podkomorzy sam, Jasiek, zawołano Jakuba. Rozstąp
się, ziemio! Okularów ani słychu.
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Powstała burza. Przybiegła stara Dorota ze stoczkiem w ręku na pomoc i udało się jej,
prawdziwym cudem albo dziwną domyślnością niewieścią, odkryć je utkwione... Pomiędzy
komodą a ścianą.
Tu dopiero potrzeba było posłuchać dociekań, czyją winą one się tam dostały, bo, rzecz
oczywista – same one, jak powiadał podkomorzy, wleźć tam nie mogły, ale ktoś sprzątający
na komodzie z lekceważeniem karygodnym sprzęt ten drogi – nie dość, że zrzucił, lecz nawet
występku tego nie był świadom... Lub... Mogła w tym być niepoczciwa złośliwość.
Przekonawszy się dopiero, że zsunięcie się za komodę okularom nie zaszkodziło i futerał
ich tylko szwankował nieco, podkomorzy włożył je na nos, kopertę rozciął, list dobył, zbliżył
go do świec i z uwagą rozpoczął czytanie od intytulacji.
„Jaśnie Wielmożny Podkomorzy Dobrodzieju, a mnie Wielce Miłościwy Panie a Bracie”.
Zwykłe listy, tylko dla formalności pisywane, na ćwiartce papieru rzadko zajmowały więcej niż jedną stronicę i obrachowywane bywały tak, że podpis w pewnym odstępie od dołu się
mieszczący wypadał jeszcze nie na samym skraju. Z przerażeniem dostrzegł naprzód podkomorzy, iż na pierwszej tej stronie nie tylko nie było podpisu, ale ani nawet formuł go poprzedzających, odwrócił niespokojnie papier i przekonał się, iż list miał trzy całe stronice, a opatrzony był jeszcze – postscriptem.
Oczywiście kuso nań odpisać, per dominum pstrum, nie godziło się, zwłaszcza podskarbiemu; sprawa być musiała magni momenti, ważna.
Opadły mu ręce.
„Masz tobie! – rzekł w duchu – nie mówiłem?”
Podkomorzy w istocie nie mówił nic, lecz zwykł był wyrażenia tego używać, pocieszając
się w każdym kłopocie przenikliwością swoją.
Bądź co bądź, potrzeba było zacząć czytać. Operacja ta, niewprawnemu podkomorzemu,
który i z powodu oczów, i dla wstrętu do papieru zawsze się kimś posługiwał – nie przychodziła łatwo z drukowanego – a cóż dopiero z tych zygzaków kancelarii podskarbiego, którego
amanuensis grzebał jak kura.
Wereszczaka, któremu przed chwilą było zimno, potnieć zaczynał; a nie stało się to od
ognia rozpalonego na kominie, bo Jasiek ledwie go rozdmuchał, lecz z niezmiernego wysiłku
wszystkich władz umysłowych, jakiego odczytywanie i sylabizowanie wymagało.
Przerywał sobie tylko.
– A niechże go! O, to pisze!... Cóż to znowu jest? Nie ma końca.
Sprawa była skomplikowana dosyć. Nie szło o sejmik, ale o dawny proces z powodu zbiegłego poddanego, którego tożsamości Fleming dowodził, a podkomorzy przeczył.
Rzecz ta uśpioną była przez czas jakiś, teraz ją wznawiano.
Pomijając to, że sama rzecz niemiłe czyniła wrażenie i groziła procesem, potrzeba było
odpisać.
Przenikliwy podkomorzy odgadywał, że wznowienie pretensji było tylko sztuką, ażeby
kosztem umorzenia jej, pozyskać sobie na sejmiku poparcie.
Należało więc tak odpisać, aby i nie dać poznać, że się zwąchało pismo nosem – wyraził
się podkomorzy – i podrożyć się... A potem...
Podparłszy się na łokciu Wereszczaka dumał i wzdychał długo. Zwlekać z odpowiedzią i
po dniu albo dwóch dopiero wysłać ją drugim umyślnym do Terespola – nie wypadało.
Dowiodłoby to, że się zbyt namyślano i strwożono. Stante pede należało odpowiedzieć.
W tym był sęk.
Nadchodził czas wieczerzy, po jedzeniu zaś miał Wereszczaka za stałe prawidło wstrzymywać się od wszelkiej pracy umysłowej, oprócz wieczornego pacierza.
Trzymał się też reguły starożytnej: mille passus meabis, i chodził, pisać więc nie mógł.
Musiał natychmiast zasiąść do listu, wieczerzę odroczyć, kieliszkiem tylko ratafii się pokrzepić i – zbyć się tego licha.
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Zawołał Jakuba, który stanął u progu.
– Słyszysz stary – rzekł – ten list przeklęty od podskarbiego! Oto mi w porę! Muszę zaraz
odpisać... A tu – wieczerza, a po wieczerzy nie mogę. Niech z tą kolacją zaczekają, czy co?
Jakub ręką zamachnął.
– A toż kaczka na rożnie – rzekł – to się wniwecz spali.
– Bodajby go z tym listem – zamruczał podkomorzy i dodał z heroizmem: – No – to niech
się spali. Kat ją bierz... Daj mi kieliszek ratafii, z wieczerzą czekać.
Wereszczace, gdy tym tonem mówił, niepodobna było już żadnych czynić uwag. Jakub poszedł po ratafię.
Podkomorzy mentalnie przygotowywał odpowiedź swą, nie szła mu...
Natchnienia nie miał. Dać je mogła ratafia, ale różnie i z tym się trafia. Bywa, że co ma
pokrzepić, to w głowie zamęt sprawi.
Jakub przyniósł chleb, sól i flaszkę owej ratafii, którą podkomorzy badawczym okiem
zmierzył, bo mu się coś zdawało, że ostatnią razą we flaszce jej zostawił więcej.
Podejrzenie padło na Jakuba, lecz czasu nie było się o to spierać.
W chwilkę potem, zakąsiwszy chlebem, w istocie uczuł podkomorzy, iż w głowie mu się
wyklarowało...
Wyrazy i wyrażenia ustawiały mu się jakoś zręcznie, przybiegały na zawołanie, wiązały z
sobą pięknie; uśmiechał się niektórym z nich.
A chociaż list by był mógł w takiej chwili natchnienia zaimprowizować śmiało; ponieważ
szło o sprawę z podskarbim, bezpieczniej było i namyślać się, i brulion sobie zostawić. Raptularz taki przydać się może.
Szło więc już tylko o – pisanie.
Stęknął biedny Wereszczaka, bo ręce miał zawsze trochę nabrzękłe i pióro brał ze wstrętem. Lecz dura necessitas.
Otworzył szufladę, w której zawsze bywało kilka arkuszy papieru, jeśli nie rygałowego, to
wcale przyzwoitego... Spojrzał, wpuścił rękę – dobył, ale zamiast białego – siny, prosty, gruby, rejestrowy, na którym wstyd było odpisywać.
Gorączkowe wypróżnienie szuflady z łona jej wydobyło: nożyczki stare, kłębuszek wyporków nawinięty na asa kierowego, kawałek wosku, naparstek podkomorzyny, dwie stare
koperty, już na kwitki do arendy poobrzynane – i lineał.
Papieru białego – ani śladu.
Krzyknął podkomorzy:
– Jakub! – aż na drugim końcu domu wszystko się poruszyło – Jakub!
Stary, którego już odroczenie wieczerzy podrażniło, wszedł nadąsany.
– Gdzie papier? Papieru nie ma? Gdzie się mógł podziać? Kto śmiał ruszyć? Sześć arkuszy
tu, w tej szufladzie, sam włożyłem.
Jakub o papierze nie wiedział wcale, pobiegł po Dorotę. Dorota zaklinała się wcześnie, że
z papierem nie miała do czynienia nigdy; a na Wielkanoc pod placki, oprócz starych rejestrów, żadnego innego nie brano. Być wszakże mogło, iż pani podkomorzyna, obawiając się
nadużycia, zamknęła go do swojej komody, której klucz wzięła z sobą.
Wereszczaka w taką już wpadł rozpacz, iż Jaśka natychmiast wykomenderował na wieś po
ślusarza, aby komodę otworzył gwałtem – Dorota protestowała – nie pomogło. Jasiek już ruszał, gdy Jakub, poważny i milczący, z drugiego pokoju przyniósł znalezione prawdziwym
jasnowidzeniem trzy arkusze papieru, które w stoliku samej podkomorzyny spoczywały.
Było ich tylko trzy... Lecz mogło się to później wyjaśnić, podkomorzy ochłonął i siadł...
Rozkazał Jaśkowi przynieść kałamarz.
Sprzęt ten, rzadko bardzo będący w użyciu, szeroki u dołu, z szyjką zwężoną, zwykle zatykany korkiem, stał zawsze, od czasów niepamiętnych, na komodzie w sypialni. Jakoż znalazł się w swym miejscu, zapylony, ale bez korka...
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Pomimo szkła ciemnoszafirowego, z którego był odlany, przeciw świecy okazał się próżnym – atramentu nie było w nim ani kropli.
Lecz na to znany był sposób, wlewało się trochę wody .ciepłej, a osad na dnie przyschły
dawał wcale przyjemnej barwy ciecz szarawą, z prószynkami pyłu, która na papierze przybierała kolor niezdecydowany, lecz czytelny. Dorota podjęła się wskrzeszenia inkaustu.
Teraz dopiero Wereszczaka przypomniał sobie, że oprócz papieru i atramentu potrzeba
było koniecznie pióra do pisania. Jakub poszedł ich szukać i znalazł dwa. Jedno z długim
ogonem białym, pokaźne na oko, lecz gdy mu się Wereszczaka przy świecy przypatrzył, okazało się tragicznie rozdarte na dwie części i każda z nich wykręconą była tak, jakby zaprzysięgła, że papieru nigdy nie dotknie.
Drugie pióro mało obcięte, jak więźniom głowy strzygą, było długie, wyglądało na dające
się zużytkować, lecz rozeschłe, starte na końcu – nie spuszczało wcale i pierwszym jego owocem był żyd, którego podkomorzy, papieru żałując, po studencku językiem zlizał.
Splunął zaraz, lecz smak mu pozostał potem tak niemiły, że musiał sobie kazać dać kapkę
ratafii i chleba z soli prószynką. Dopiero to przeszło.
Zamachnął się już poczynać raptularz – i Jakub uspokojony szedł do progu, gdy krzyk się
dał słyszeć, który podkomorzy tylko w chwilach zupełnego zapomnienia się wydawał.
– A! Wciornastki by cię...
Jakub stanął.
– Nie pisze – szelma!
I cisnął w stół piórem tak, że gdyby nawet potem chciało mu się akomodować, nie mogłoby, gdyż zdruzgotał je w kawałki.
– Biegaj mi zaraz do ekonoma na folwark... Pióra! Na rany ludzkie, pióra! Żeby też w domu jednego poczciwego pióra nie było! A to skaranie – a to nieszczęście jakieś...
Jakub wyprawił Jaśka po pióra, a chłopiec nie miał zwyczaju się śpieszyć. Przy tym sprawa z ekonomem przedstawiała, mimo prostoty swej, niektóre trudności wykonania.
Ekonoma nie było w domu. O tych absencjach jego wieczornych, ponieważ nie był żonaty,
chodziły wieści różne; zwyczajnie plotki. Oficjalnie zaś ekonom miał się znajdować u arendarza z powodu wątpliwości o wódkę znajdującą się w beczce. Posądzano go o dolewanie po
kryjomu sprowadzanej.
Jasiek więc musiał biec do karczmy, a karczma znajdowała się o dobry kawał od dworu.
Przyszedłszy tu, ekonoma nie zastał; tylko co się oddalił, lecz gdzie był, nie wiedziano.
Tymczasem podkomorzy klął, a że upływały kwadranse, wpadł na pomysł genialny pisania
raptularza ołówkiem.
Egzystencja ołówka w domu, mityczna trochę, nie dawała się dowieść.
Dorota przysięgała, że raz tylko maleńki kawałek jego widziała, którym, śliniąc go mocno,
deseń na perkalu panna Petronela rysowała. Nie wiadomo jednak było, czy ołówek ten jej był
własnością czy skarbową.
Jakub mówił odważnie, że ołówka nie znał żadnego, bo nikt go tu nie potrzebował.
Podkomorzy przypominał sobie, że coś walającego się w szufladce, podobnego do ołówka,
na swe oczy widział.
Strzęsiono wszelkie możliwe kryjówki, w których ołówek miałby prawo spoczywać – nie
znaleziono nic.
Tymczasem co się działo z ową kaczką już na rożnie będącą, strach pomyśleć.
Jasiek wrócił w dobre pół godziny, ze trzema piórami, używanymi, zamazanymi, z których
jedno zalecał ekonom szczególniej, jako piszące dobrze, lecz zawczasu zastrzegał się, że on
sam nigdy piór temperować nie umiał, scyzoryka po temu nie miał i zwykle pióro dostawał od
krewnego swego dominikana w Brześciu.
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Przeciwko świecy wzięte pióro owo, polecone jako dobrze piszące, zdawało się mieć
wszelkie warunki wymagalne. Ani zbyt spisane, ani zbyt świeże, z nosem trochę przytartym,
rozłupane miernie, wyglądało sobie na przyzwoite pióro ekonomskie.
Podkomorzy umoczył je, otrząsnął, przyłożył do papieru – pisało! Odetchnął.
Cienkich rysów nie można było nim nakreślić, ale z gruba, równo mazało znośnie.
Natychmiast Wereszczaka wystylizował: „Jaśnie Wielmożny Podskarbi Dobrodzieju, mnie
wielce Miłościwy Panie a Bracie!”
Lecz tu był sęk. Fleminga niektórzy zwali – grafem, inni, ze względu, iż w Polsce równość
szlachecka tytułom się przeciwiła, tego sasko-niemieckiego atrybutu odmawiali mu.
Nie ulegało wątpliwości, iż graf musiał Flemingowi smakować, z drugiej strony było to –
przylizywanie się magnatowi, o które nie chciał być posądzonym Wereszczaka.
Położył pióro – i – uderzył w palce.
– Niech go kaczki, dać mu grafa, kiedy mu to miłe.
Skasowawszy więc intytulację, napisał na nowo:
,,Jaśnie Wielmożny Grafie, Panie Podskarbi Dobrodzieju, mnie wielce...”
Znowu sęk. Miałli grafa nazwać bratem? Ten tytuł nie dopuszczał już braterstwa.
Wereszczaka wstał zmęczony i przeszedł się parę razy po izbie.
Potniał – na zegarze było pół do dziewiątej. Kaczka – nie chciał myśleć o kaczce, choć
była to cyranka, po której palce sobie oblizywać.
Musiała się spalić na węgiel.
Siadł do pisania, lecz sprawę tytułu, braterstwa itd. odkładając na później, począł układać
raptularz dalej.
Myśli, które w pierwszej chwili po ratafii tak żwawo i ochoczo mu przychodziły – znikły
gdzieś, pochowały się, szło jak z kamienia.
,,Zaszczycony szacownym listem J.W.Pana, dla którego estymacji mojej i wysokiej weneracji zawsze...”
Znowu sęk.
Czy weneracja powinna była być głęboką czy wysoką? Podkomorzy zaciekał się, splątał –
i zaczęło mu się robić na przemiany zimno i gorąco.
Rozstrzygnięcie między wysoką a głęboką mógł tylko stanowić usus, potrzeba więc było
szukać w listach. Wereszczace zrobiło się zimno – wolał już cały ten początek obrócić inaczej. Zmazawszy więc – rozpoczął na nowo.
Nie dalej jak w czwartym wierszu zaszła trudność nowa – utknął.
Położył pióro, westchnął, wtem wszedł Jakub i chrząknął.
– Cóż będzie z kolacją? – spytał.
Wyglądało to na urągowisko – krew się w nim poruszyła.
– A idźże ty mnie, trutniu, do kroć sto tysięcy... Nie przeszkadzaj, słyszysz.
Mężny Jakub nie wahał się jednak dodać:
– Blisko dziewiątej.
– Choćby i dwunasta była! – zawołał podkomorzy i pochylił się nad stołem.
Lecz przerwa w pracy umysłowej – ciąg myśli rozbity – przy tym samo poruszenie
gniewne działa zwykle fatalnie. Podkomorzy pogubił wszystko, co miał już przygotowanym,
połapać się nie mógł, odczytał, co napisał – dalej ani rusz. Jednym zamachem przekreślił całą
robotę swoje i zniszczył ją. Musiał począć raz jeszcze na nowo.
Szło nadzwyczaj tępo, stało przecież półczwarta wiersza ukośnie i fantastycznie nagryzmolonych, tak że jedne od drugich uciekać się zdawały – bo podkomorzy pojechawszy zanadto do góry, posuwał się potem nadto w dół – powracał do pierwszego itd. Wtem odczytując redakcję tę, która mu się nową wydawała – postrzegł się, że powtórzył tylko najpierwszy
swój koncept. Zdumiało go to – bo nie miał poczucia plagiatu popełnionego na samym sobie.
Rozmyślał więc, jakim trybem się to stać mogło? – a czas upływał.
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Listu jak nie było, tak nie było – bo to, co raz się wydało złym – pomimo recydywy –
znajdował podejrzanym.
Pot kroplami spadał mu z czoła – czynił wymówki Opatrzności, która go naraziła na tak
nieprzyjemny wysiłek. Czekał natchnienia – nie przychodziło.
Upokorzony, ze smutkiem w duszy, pochylił się i rozpoczął czwarty raz, dając sobie słowo, że bądź-co-bądź wypadnie – nie będzie się już wysilał nadaremnie, i praeter propter odpowiedziawszy – wyśle podskarbiemu, co Bóg da.
Tym razem po słowie z wolna stawiąc, kreśląc, zmieniając, o pół do dziesiątej dokończył
mozolnie sklejoną odpowiedź.
Odczytując, chociaż nie był nią zaspokojony, znajdował uchodzącą. Jasną nie była, ale interes wymagał, aby wątpliwości rzucić umyślnie. W kilku miejscach styl do życzenia coś zostawiał – lecz do piękności wysłowienia podkomorzy nie miał żadnej pretensji. Szło o to, aby
czarno na białym przeciw sobie nie wydać świadectwa.
– Pal go licho! – rzekł, wzdychając – jeżeli nie zrozumie, niech głowę łamie. Moja rzecz
odpisać, a jego – tłumaczyć sobie i ciągnąć z tego konsekwencje, jakie chce.
Szło tedy teraz już tylko o przepisanie.
Podkomorzy obciął trzęsącą się ręką papier niezupełnie równo – poprawił linie krzywe i
zasiadł, trzymając w lewej ręce raptularz za świecą, a prawą rozpoczynając: „Jaśnie...”
Papier nie przytrzymywany, poruszeniem ręki prawej pociągnięty zjechał w dół, a „Jaśnie
Wielmożny” niepostrzeżenie ruszył tak szpetnie w górę, że oparł się na samej krawędzi.
Wereszczaka zajęty kaligrafowaniem nie widział, co robił, i pióro dopiero spadające na
podłożony arkusz, oznajmiło mu, że się zaawanturował.
Ćwiartka papieru była zepsutą.
Wprawiło to podkomorzego w taką rozpacz, że nie zważając na to, iż się przydać mogła na
notatki, kwitki, na pomniejsze listy, zdusił ją w garści namiętnie i cisnął w komin.
Papier, jak wiadomo, jest rzeczą zapalną. W zetknięciu z ogniem zajął się płomieniem i
stoczył na posadzkę tak nieszczęśliwie, że, nim podkomorzy ruszył się z krzesła, zapalił zwieszoną ku ziemi serwetę na stole.
Ogień ten potężną garścią zdusił zaraz Wereszczaka, ale co się z nim działo – niepodobna
opisać. Szalał po prostu.
Ręce się mu tak trzęsły, że obcięcie drugiego półarkuszka przyszło z większą jeszcze trudnością niż pierwszego, a po brzegach był powykąsywany obrzydliwie.
„Niech sobie kancelaria się śmieje – mówił w duchu – nie jestem tak wielkim panem, żebym trzymał gryzipiórków, skryptorów, darmozjadów...”
Tym razem tytuł wyszedł, z opuszczeniem jednej litery, niedostrzeżonym, jako tako. Podkomorzy spieszył się, bo nawykły do regularnego życia, obdarzony apetytem znakomitym –
czuł głód nie żartem. W żołądku odzywały się głosy – owo charakterystyczne burczenie, które
było jakby przemówieniem natury do sumienia! Trzeba było jednak naprzód raz koniec położyć temu nieszczęśliwemu pisaniu.
Do połowy szło jako tako, gdy zmuszony uciec się do chustki do nosa i przerwać kopiowanie – Wereszczaka ani się opatrzył, jak pół wiersza, już napisanego, powtórzył iterum...
Dopiero kończąc ten duplikat powziął podejrzenie.
– Masz tobie!
Nastąpiła chwila zwątpienia takiego, że kto by był naówczas poczciwego Wereszczakę zobaczył, miałby litość nad nim.
Przepisywać raz jeszcze? – nie miał już siły. Przemazać te wyrazy było to przyznać się do
błędu i obrazić podskarbiego wysłaniem pisma tak niedbale wykonanego.
Podkomorzy powiedział sobie, że mógł to – ignorować.
Zresztą powtórzenie wyrazów, ściśle wzięte, nie było tak wielkim grzechem.
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Jednakże siadając pisać dalej Wereszczaka narzekał na los, który mu się dał rodzić w epoce, gdy listy pisać ludzie musieli.
Wrażenie tego usterku tak podziałało na rękę jego, że prawie wyrazu jednego nie mógł napisać teraz, który by coś do życzenia nie miał. Jednym brakło liter, drugie nadto stały ściśnięte, inne zbyt luźne. O interpunkcji mowy nie było, gdyż podkomorzy zawsze ją uważał za
zbyteczną. Pieścić tak czytelnika, żeby mu pokazywać, gdzie się miał strzymać, gdzie głos
zawiesić, gdzie się myśl jedna kończyła, druga poczynała – znajdował Wereszczaka rodzajem
rozpusty.
Do końca pierwszej stronicy dojechawszy, odetchnął. Spojrzał na dokonane dzieło. Nie
wyglądało ono wprawdzie lepiej nad inne współczesne – ale też nie gorzej.
„Ujdzie – rzekł w duchu – pal go tam... Z elegancją...”
Wziął pióro w rękę i razem półarkuszek dla odwrócenia go, spostrzegłszy dopiero, że grubego pióra rysy nie były jeszcze suche.
Tak już się czuł znękanym i był nieprzytomnym, iż jakimś studenckim dawnym zwyczajem bezmyślnym, jak gdyby piaseczniczkę miał przed sobą, z najzimniejszą krwią atrament
wylał na papier. Postrzegł za późno swój błąd i krzyknął.
Z kałamarza wytoczyła się rzeczułka czarna – i kreśląc kilka meandrów na papierze, a słuchając prawa ciężkości, z arkusza listowego polała się na czysty, a z niego na kolana podkomorzego...
Wereszczaka dłonie załamał, podniósł oczy, Jakub skrzywiony stał przed nim. Pokazał mu,
co się za nieszczęście przytrafiło, lecz niepodobieństwo było temu zaradzić, bo pod ręką miał
tylko Jakub serwetę, a wiadomo, jakiej reputacji zażywają plamy atramentowe. Ruszył po
ścierkę.
Wereszczaka zdrętwiały i zrezygnowany siedział – czekając. Jasiek ze ścierką, i to starą,
Jakub dla dozoru, a Dorota przez ciekawość, ze stoczkiem w ręku, zjawili się przy stoliku.
Tymczasem Wereszczaka w stoliku dopytał kawałka bibuły i list nią uwalniał od resztek
powodzi atramentowej, zdecydowany trzeci półarkuszek obcinać i pisać na nowo.
Nikt nie zaprzeczy, że dawał dowody anielskiej cierpliwości.
Już miał zabrać się do pisania, gdy Dorota, jak wszystkie niewiasty przewidująca, wzięła
do rąk kałamarz i naprzeciw świecy patrząc, przekonała się, iż – suchuteńki był, atrament z
niego wylał się do kropli...
– A co? – zapytał z obawą podkomorzy.
– Nie ma nic...
– Dolać wody... Ciepłej – rzekł Wereszczaka – albo z listem na folwark do ekonoma posłać po atrament.
– Gdzie u niego atrament! – zamruczała zostająca w niedobrych z nim stosunkach panna
Dorota i wyszła.
Podkomorzy miał czas odetchnąć.
Zegar wybijał dziesiątą.
Tymczasem papier został ostrzyżony na nowo – podkomorzy nie tracąc chwili, usiadł tak
gotów, że mu nic nie pozostawało, tylko pióro umoczyć. Jakoż zanurzył je natychmiast, lecz
był to dzień feralny (kalendarz stary, stuletni świadczył o tym): panna Dorota przepełniła już
poprzednio spłukanego staruszka i miasto atramentu – stał się barszcz, jak mówił podkomorzy.
Dorota utrzymywała nadąsana, że właśnie taki blady atrament najlepiej czernieje – zresztą
innego nie było. Siadł pisać Wereszczaka, chociaż pismo zaledwie było znaczne.
„Pal go, niech sobie oczy psuje! Co mi tam! – rzekł w duchu podkomorzy – pisać moja
rzecz, jego czytać”.
Tym razem szło nierównie lepiej, ręka nieco nabyła wprawy przez poprzedzające próby –
przy odwracaniu stronicy zachował wszelkie należyte ostrożności, dobił się aż do respektu i
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estymacji, z którą zostawał, zakreślił zygzak ku dołowi, podpisał się z tytułem i manu propria
– położył datę – odetchnął...
Odczytać list nie było sposobu, lecz nie czuł się też podkomorzy w obowiązku.
Teraz szło już tylko o skrojenie koperty, której teoria była znaną podkomorzemu, lecz w
praktyce nastręczało się trudności nieprzewidzianych mnóstwo. Stare nożyczki, których bez
miłosierdzia wszyscy nadużywali, krajały jeszcze, nie tak jednak gładko i równo, jak by były
powinny.
Koperta wyszła fantastycznie i krzywo, lecz tym się już podkomorzy nie frasował. Sygnet
herbowy na krwawniku, ut decet, rżnięty, miał na palcu. Szło o lak.
Klasnął w ręce na Jakuba.
Stary przywlókł się z posępną twarzą.
– Nie wiesz, gdzie lak?
– Jaki?
– Głupi! A jakiż ma być? Lak do pieczętowania... Bałwan!
– Laku u nas dawno nie ma – odparł Jakub spokojnie.
– Jak to; nie ma!
– Bo wyszedł – mówił sługa. – Pani podkomorzyna ostatni raz, gdy chciała pieczętować
list do kanonika, to wiem, że odrobinę znalazłszy na pióro nasadziła, żeby palców nie popiekła, i pióro osmoliła... A na pieczątkę nie starczyło...
Dzień był najdowodniej feralny.
Podkomorzy zażądał opłatka. Był to jedyny surogat możliwy – Dorota znalazła szczątki
czerwonego na komodzie i Wereszczaka się wziął do zalepiania koperty...
Dzieło to niezupełnie się szczęśliwie powiodło, lecz szło o to, aby się do Terespola trzymały z sobą końce. Drżącą ręką położył adres podkomorzy i głosem grzmiącym zawołał o
wieczerzę. List do jutra rana miał pozostać na stoliku, gdyż atrament był tak blady, iż należało
po dniu sprawdzić, czy sczernieje, wedle zapewnienia Doroty.
Kluseczki na mleku, przydymione, zjadł Wereszczaka z apetytem, po nich nastąpiła wysuszona cyranka, którą na głodny ząb przyjąć było potrzeba. Podkomorzy wstał, przeżegnał się i
z przerażeniem spostrzegł, że on, co regularnie po pacierzach o godzinie dziewiątej bywał w
łóżku, miał jeszcze przed sobą mille passus i pacierze; a na zegarze północ dochodziła...
Ano! dobrze, że się jeszcze i tak skończyło.
Wróciwszy do pokoju, w którym list leżał na stoliku, chcąc się przekonać o czernieniu
atramentu – Wereszczaka wziął go do rąk i – dostrzegł tylko, że... Przeciwnie, atrament jakby
pobladł... Ale – nie mogło to być – po dniu się on musiał wydać inaczej.
Jak potem zasnął znużony, jak okrutnie chrapał, ja miał sny, w których przypominało się
owo pisanie – opowiadać nie widzimy potrzeby. Obudziwszy się rano, pierwszą myślą było
odprawić posłańca... Zaledwie się przeżegnawszy, pobiegł do pokoju, chwycił przygotowane
pismo i z nim pośpieszył do okna.
Okulary wziął, nałożył... Patrzy... Adresu położonego ani śladu... Atramentu ani znaku –
papier przybrukany, więcej nic.
Uniósł się niepotrzebnie podkomorzy i w drobne kawałki podarł wczorajszą pracę.
– Jakub, Jakub!
Jakub z nieodstępnym Jaśkiem biegli oba...
– Posłańca z Terespola mi wołaj!
– On tu już w kredensie czeka od rana...
Podkomorzy w palcach dusił dobytego z sakiewki najpaskudniejszego tynfa, jakiego miał.
U drzwi stał, kłaniając się poseł.
– Kłaniaj się, moja duszko, panu podskarbiemu i – powiedz, że ja z odpowiedzią ustną sam
przyjadę...
To mówiąc, wręczył tynfa posłańcowi i dodał:
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– Każże sobie dać półkwaterek gorzałki!...
Tak skończyła się ta historia, w życiu pana Wereszczaki pamiętna, listu do podskarbiego –
a gdy pani podkomorzyna wróciła – miała czego słuchać, bo wszystkie tragiczne jej przejścia
opowiedział żonie i długo, długo wydychać jej nie mógł.
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CYPRIAN NORWID
1821 – 1883
Wielki poeta – jeden z największych poetów polskich, równy swoją rangą poetycką (choć
nie znaczeniem historycznym) Mickiewiczowi i Słowackiemu – był Norwid prawie nie znany
swoim współczesnym, którzy uporczywie go lekceważyli, uniemożliwiając w rezultacie ogłoszenie drukiem jego najcenniejszych dzieł literackich i spychając jego osobę na margines życia społecznego. Trudno też w dziejach literatury światowej o przykład tragiczniejszej drogi
biograficznej aniżeli droga tego wielkiego pokrzywdzonego, zaczęta w obszernej niebieskiej
izbie modrzewiowego dworku rodzinnego w Laskowie-Głuchach pod Radzyminem, wiodąca
później poetę – często w opłakanych warunkach – poprzez Niemcy, Włochy, Belgię, Francję,
Anglię i Stany Zjednoczone, a zakończona na dalekim przedmieściu paryskim, w murach
przytułku dla starców i weteranów.
Zrehabilitowany dopiero w ostatnim półwieczu, kiedy to po raz pierwszy ogłoszono z rękopisów lwią część jego wspaniałego dorobku pisarskiego – a w jego ramach słynne Vademecum, najświetniejszy cykl poetycki, jaki posiada literatura polska – powoli dopiero odzyskuje Norwid należne sobie miejsce w oficjalnych dziejach piśmiennictwa narodowego, a
zwłaszcza w opinii szerszej publiczności literackiej, za mało informowanej o jego życiu i
twórczości. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie okazywane nowatorskiej poezji Norwida przez krytykę zachodnio-europejską i nie jest wcale wykluczone,
ku wstydowi naszej krytyki i naszej opinii publicznej, że ta poezja wcześniej aniżeli w ojczyźnie autora uzyska sprawiedliwą ocenę za granicą.
Norwid był przede wszystkim poetą; lirykiem i dramaturgiem, ale uprawiał również esej
filozoficzny oraz publicystykę i wyróżniał się swoją prozą medytacyjno-wspomnieniową,
której nadał nowatorski kształt artystyczny (Czarne kwiaty). Powieścią gardził, uważając ją za
płód przemysłu literackiego, paktującego z konieczności ze swoją olbrzymią publicznością i
w następstwie idącego na niedopuszczalne kompromisy ideowe i artystyczne.
Potępiając „romans”, nie potępiał jednak Norwid miniatury powieściowej, a więc wszelkiego rodzaju nowel, obrazków i opowiadań, tak bardzo nadających się do plastycznego wyilustrowania, a więc do uprzystępnienia jakiejś prawdy społecznej, filozoficznej czy w ogóle
życiowej. Jest też rzeczą charakterystyczną, że cała jego twórczość – tak stosunkowo uboga w
utwory należące do prozy epickiej – mieści się jak gdyby w ramach dwóch takich utworów:
pomiędzy Łaskawym opiekunem (1840) a Stygmatem (1883).
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Łaskawy opiekun, utwór typowo młodzieńczy – zarówno pod względem niepewnego jeszcze rysunku artystycznego, jak i pod względem dość naiwnej fabuły – wydaje się tylko
skromnym kopciuszkiem, gdy postawimy go obok takich arcydzieł noweli filozoficznej, jak
Bransoletka, Cywilizacja, Ad leones czy Stygmat, i on jednak zasługuje na baczną uwagę
czytelników, którzy znajdą w nim ciętą satyrę społeczną, spokrewniającą ten drobiazg z młodzieńczymi opowiadaniami Kraszewskiego, a za to całkowicie przeciwstawiającą go prawie
równocześnie publikowanym gawędom szlacheckim Rzewuskiego i Chodźki. Jest on też
pierwszą chyba zapowiedzią tak typowej dla Norwida oraz dla jego późniejszych nowel ironii, tu wyjątkowo jeszcze zgryźliwej i agresywnej.
Tę agresywną ironię można zresztą łatwo wytłumaczyć: była ona spowodowana trudnym
sieroctwem samego Norwida, którego opiekun niejednym rysem przypominał bohatera jego
noweli, a także prawie bezpośrednim zapisem wrażeń odbieranych przez młodziutkiego poetę
w niektórych dworach szlacheckich ówczesnego Królestwa Polskiego.
Temu samemu bezpośredniemu zapisowi zawdzięczamy również jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów noweli, „przedstawiający żniwiarki, dziewki smagłe a hoże, co z
czołem wypogodzonym, z piosnką na ustach, rześko i wesoło pracują”, oraz pędzącego ku
nim podchmielonego ekonoma, który „sadzi przez rżyska na chudej szkapie i twardym batogiem kreśli w powietrzu hieroglif smutku zwierzęcego, hieroglif niesprawiedliwości oczywistej”.
Realistycznemu obrazowi odpowiedział realistyczny komentarz, osiemnastoletniego autora. Tego rodzaju komentarz towarzyszył później całej jego twórczości literackiej.
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ŁASKAWY OPIEKUN
czyli
Bartłomiej Alfonsem

I
Lipiec uchodzi – na niebie sierpień, jako nowy następca, w nocy wyziera lękliwie, szpieguje swojego poprzednika i uśmiecha się czasami, ufny w przyszłe zwycięstwo. Lipiec odjeżdża coraz dalej, zostawiając po sobie kurz nieznośny na brukowanych ulicach; a jako zwolennik gnuśności i próżniactwa, bawi się pociesznymi wymysłami i, niby kuglarz jaki, przeprowadza tu i owdzie sztywne postacie f a n f a r o n ó w , odziane pstrokato, kuso, jaskrawo, jak
bohaterowie jasełek. Lipiec w tej chwili odjeżdża na bardzo długo, a żegnając się ze szkolnym rokiem, przyśpiesza nareszcie dla wszystkich studentów i wielu profesorów niecierpliwie
oczekiwane w a k a c j e .
Spójrzcie tylko na ten dziedziniec: oto wybiegają uczniowie, młodzi skaczą, uciekają do
domów, nie oglądając się nawet na te siwe, posępne mury, które ustawicznie dumają. Starsi
idą powolniej, ten żegna się z nauczycielami, ten stróżowi daje na piwo, ten znów na murze

126

szkolnym rubaszny nakreśla epigramat. A panowie profesorowie rozprawiają donośnie, częstują się tabaką i kroczą poważnie, choć niejeden z nich wyskoczyłby do domu rychlej niż
wszystkie żaki.
Na podwórzu szkolnym ruch ciągle się umniejsza i w otwartej izbie między pustymi ławkami widać brak jakiś, podobny do owego, który częstokroć na milczących półkach wypróżnionej biblioteki postrzegać się daje.
Ale przeminą wakacje! P r z e m i n i e w s z y s t k o ! ! Te zaś wyrazy niby przykre, niby
zastraszające, bardzo często jednakże stają się wielką, nawet z niczym nieporównaną dla nieszczęśliwych pociechą!
Już wesołych studentów tłumy rozsypały się po ulicach, dziedziniec szkolny pusty, mury
głuche, w izbach okrawki papieru i pióra podeptane; jednym słowem, dokoła samotne panuje
milczenie. I tylko dwóch jeszcze uczniów wychodzi ze szkolnej bramy: jeden z wymuszoną
ostrożnością niesie pięknie oprawną książkę, drugi zaś w oku, na czole i na ustach dźwiga
niemały smutek. Obadwa idą spiesznie, nic nie mówiąc do siebie, snadź, że myślami utkwili
gdzieś w przyszłości i nie marzą już o piłce, o dziecinnych zabawach, ale wyżej, dalej sięgają:
może do wiejskiej swobody i rozgłośnego polowania.

*
Otóż i nie ma lipca! Sierpień śmiało wystąpił na niebo, ale i ten nicdobrego kuglarstwem
się bawi nie pomału, albowiem znowu przesuwa po ulicach swoje wystrojone laleczki, żeby
zażywały przechadzki. Sierpień jest kuglarzem doskonałym, on usiadł sobie pomiędzy drobiazgami, jak chłopię swawolne, a strzygąc różnobarwne papierki rozrzuca je dokoła i robią
się z tego motyle. Sierpień jest uprzykrzony nawet, bo on jak włóczęga jaki drażni się z psami
bez przestanku, tak że aż wściekają się od złości.
Lecz nie uważajmy wszystkiego ze złej strony i pośpieszajmy na wieś, ażeby zobaczyć, jak
też to ten gnuśny miesiąc wygląda, kiedy się do pracy zabiera.
I oto z jednej strony drogi rozpoczęto żniwo, a z drugiej, za rzeczułką poza lasem, bieleją
koszule wieśniaków i połyskują kosy; słychać tam kiedy niekiedy chrzęst osełek i gwar głuchy, i śmiechy cokolwiek wyraźniejsze.
Żniwiarki nie są to takie bynajmniej, które z francuska rozmawiają w naszych idyllach, ani
takie, które na cyprysach imiona kochanków ryją, gdyż właściwiej, jak mniemam, można by
je za bachantki uważać. Mimo to jednak nietrudno jest napotkać pomiędzy nimi dziewki smagłe a hoże, co z czołem wypogodzonym, z piosnką w ustach rześko i wesoło pracują. Ale niedługo, niedługo ta sielska wesołość, która powinna być skarbem obywatela, zamienia się w
milczące oburzenie, kiedy podchmielony ekonom sadzi przez rżyska na chudej szkapie i
twardym batogiem kreśli w powietrzu hieroglif smutku zwierzęcego, hieroglif niesprawiedliwości oczywistej, gdyż pospolicie oddaje on wieśniakom to tylko, co sam niedawno od rozgniewanego dziedzica odebrał.
I zważając wszystkie te rzeczy, trzeba koniecznie podziwiać mądrość całego układu, albowiem pokazuje się jawnie, iż jeden drugiego bije, drugi trzeciego także bije, wszyscy zaś nieustannie porządku i sprawiedliwości pilnują.

*
Po obu stronach drogi szybko postępuje robota, kosarze z daleka ujrzeli ekonoma i cichość
rozlała się naokoło. Po drodze z pośpiechem toczy się bryczka, a w niej jedzie dwóch owych
uczniów, którzy ostatni wyszli z dziedzińca szkolnego, to jest – Edward Drążkowski, syn Jana
Drążkowskiego, poczciwego naszego pułkownika, jak go rozumni sąsiedzi powszechnie nazywają wtedy, kiedy ta k a r y k a t u r a w przyległym pokoju gra w wista i wszystko słyszeć
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może, i Bartłomiej Socha, oddany pod opiekę JW. pułkownika wraz z uciułanym groszem dla
tegoż wyrostka od zmarłego rodzica.
Edward przez ciąg pobytu swojego w mieście chodził do szkoły w pięknych sukniach i nosił zeszyty ręką Bartłomieja pisane, odjeżdżając zaś obwinął starannie wyzłacaną książkę,
nagrodę pilności całorocznej, i ruszył co prędzej na wieś, żeby odebrać od kochanego papy
szczere uściski, a mianowicie piękną strzelbę, dawno przyobiecaną. Bartłomiej dużo pracował
w szkołach, a do tego jeszcze zbywało mu częstokroć na możności zaspokojenia gwałtownych jego potrzeb i zabierało mu dosyć czasu wyręczanie Edwarda. Nic więc złoconego w
nagrodę nie odebrał, żadnej nawet pochwały, odjeżdżając, nie słyszał, ale za to ten młody
chłopiec uczuł przykrość i krzywdę, którą mu wyrządzono, a która niezawodnie obudzi w nim
działalność duszy i stanie się najpiękniejszą nagrodą.
Opatrzność czuwa nad sierotami!

II
„Są cuda na niebie i na ziemi, o których ani śniło się naszym filozofom”, a znajdują się
jeszcze i takie rzeczy, które bywają starannie ukrywane, ażeby się o nich nawet nie przyśniło
sąsiadom.
Pan pułkownik, jak się spodziewam, nie służąc w wojsku nigdy, o pułkownikostwie nie
myślał, ale że był kiedyś tam jakimś urzędnikiem magazynowym i miał dowcipnych dłużników, łatwo więc według stopnia oszacowany, tak szybko zaczął awansować, że wreszcie dał
sobie słowo nikomu nie pożyczać pieniędzy i dla tej to przyczyny do dziś dnia pozostał tylko
pułkownikiem. Powierzchowność pana Drążkowskiego, zwłaszcza kiedy tenże kontrakt jaki
zawiera, nie jest bardzo obiecująca, przy otwieraniu jednakże szkatuły dają się spostrzegać na
jego licach skryte jakieś pomysły i pewien rodzaj powolności, która nigdy biegłych strategików nie odstępuje.
Pułkownik w towarzystwie kobiecym nadzwyczajnie rozprawia o posagach, a ubiera się
powszechnie w szary surdut i żółtą kamizelkę, tudzież o sztywnych kołnierzach i bawełnie do
lewego ucha nigdy nie zapomina.
Pani Drążkowska rozwiódłszy się z pierwszym mężem zabrała z sobą córkę i bawiąc czas
niejaki w Warszawie od razu ułowiła naszego pułkownika. Osoba ta, mająca obecnie, Bogiem
a prawdą, lat czterdzieści, uchodzi w teoriach za kobietę n i e p i e r w s z e j j u ż m ł o d o ś c i , ale bardzo miłą i dobrze wychowaną. Pani Drążkowska w samej rzeczy na swój wiek
bardzo dobrze wygląda, zwłaszcza kiedy parę godzin przed zwierciadłem posiedzi; ale nie
zaniedbuje ona nigdy zamykać gotowalni, żeby czasem ciekawe oko nie wyśledziło przyczyny tego świeżego rumieńca, który ją tylko po umyciu odstępuje.
Pani pułkownikowa lubi bardzo często wspominać dwuznacznie o jednym nadzwyczaj
oryginalnym hrabi, który za nic w świecie nie dałby dotknąć swojej suczki, gdyż ją nie do
w y i m a i n o w a n i a s o b i e kochał. Ta suczka zaś, jak powiada pani Drążkowska, jest to jej
ulubiona Delfinka, która żyje jeszcze do dzisiaj. Pułkownikowa bardzo zręcznie opowiada
różne anegdoty o wyżej wzmiankowanym hrabi i kilka niezrozumiałych przypowieści o książętach Z***. Panna Helena, córka wielmożnej pułkownikowej z pierwszego małżeństwa, nie
tylko że jest ukształcona zupełnie przez mamę dobrodziejkę, ale dużo jeszcze winna sobie
samej i wybornym towarzystwom, w jakich bez ustanku przebywa. Ona to zręcznie przypomina mamie o oryginalnym hrabi i o książętach Z*** tam, gdzie tej zaczepnej broni koniecznie użyć potrzeba. Umie jeszcze pułkownikówna przelęknąć się, gdy która z staropolskich
gospodyń mówi o trzodzie chlewnej albo gdy jaki nierozważny młodzieniec coś o małżeństwie napomknie.
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Panna Helena do tego wszystkiego nie cierpi jeszcze nazwiska Drążkowskich i z tejto
przyczyny wspólnie z matką obojętnie spogląda na Edwarda, który jest ulubieńcem pułkownika.
Delfinka, stara wyżlica, bardzo mało już jest do suki podobna, ale śpi wybornie i śmiało
zaręczyć mogę, że do żadnego oryginalnego hrabi bynajmniej nie należała.
O panu Edwardzie jużeśmy na początku dość obszernie wspomnieli, dodać tylko wypada,
że pilność tego młodzieńca dopiero od przybycia Bartłomiejka zaczęto w szkole wychwalać,
dawniej bowiem panu Edwardowi, zapewne z przyczyny jego popędu do historii naturalnej,
nadzwyczaj często wykładano o zwierzętach czworonożnych, o osłach.
Co się tyczy Bartłomieja Sochy, bardzo wiele już powiedziałem, bo chłopak ten, jako nierodowity szlachcic i nietytularna osoba, jakże może zajmować tyle miejsca, ile przedniejsze
członki rodziny pułkownika? Zresztą, samo nawet p o s p o l i t e n a z w i s k o u większej liczby czytelników może dać niekorzystne o smaku autora wyobrażenie!
Kończę więc moje postrzeżenia nad domem państwa Drążkowskich, nie dodając wszakże
żadnej wiadomości o służących, gdyż te wszystkie wyłącznie do samej pani należą; a tak jakoś dziwnie się zdarza, że każda z nich, z początku doskonała, za parę tygodni o ogromne
kradzieże obwinioną bywa.
Należałoby jeszcze, jak mniemam, dołączyć tutaj słówek kilka o radczyni W***, najserdeczniejszej przyjaciółce pani pułkownikowej; kobieta ta, między nami mówiąc: rówiennica
JW. Drążkowskiej, w trudnej sztuce odmładzania się przewyższa przyjaciółkę. I stąd to właśnie wypływają ustawicznie pomiędzy nimi nieporozumienia, które pułkownikowa jak najusilniej maską przyjaźni niweczy, ażeby nie rozerwać stosunków z bogatą wdową, jako mogącą nierównie łatwiej uczęszczać do stolicy i modne stroje zakupywać.

III
W obszernej izbie jadalnej zasiedli wszyscy do stołu: pan pułkownik, pani pułkownikowa,
panna pułkownikówna i kupiec przejeżdżający, który kiedyś do współki z panem Drążkowskim należał, a teraz wspomina o tym z dumą, jakby jaki wojownik o przeminionych zwycięstwach. Dalej zaś, dalej od państwa, w miejscu, które jest wzrostem równe, a godnością niższe od innych, siedzi jeszcze panna służąca z turkusowymi kolczykami, z pasmem jedwabiu
na szyi, ze szpilkami wpiętymi w suknię; siedzi i milczy, je bardzo mało, maleńki palec wystawia, widać więc, że świeżo przyjęta, chce sobie zapewnić pewien rodzaj szacunku u całego
dworu. Wszyscy zajęci są wieczerzą, cisza, słychać tylko szelest talerzy i szczekanie psów na
podwórzu.
Wtem raptem zagrzmiały koła i zawołano w sieni: „Panicz z Warszawy przyjechał”.
– Ciekawa jestem, co też radczyna pisała – rzekła panna Heleną do pułkownikowej, lecz
nie ruszyła się bynajmniej, ażeby powitać brata, który właśnie wchodził do izby.
Po chwilowym paroksyzmie solennych uścisków nastała znowu cisza, bo papa przeglądał
nagrodę syna, a że nigdy nie używał innych książek nad kalendarza i regestra, wszyscy więc z
obowiązku szanowali tę nadzwyczajną chwilę, chociaż nawet panna służąca uważała, że pułkownikowi z książką w ręku i z oczyma w nią wlepionymi jest bardzo n i e d o t w a r z y .
Tymczasem pani pułkownikowa i panna Helena, zajęte rozpakowywaniem sprawunków,
nie zważały bynajmniej na nikogo, tylko rozrywały pieczątki różowych bilecików, zapytywały z kolei, czy radczyna jest zdrowa... Czy nie mówiła, kiedy przyjedzie?...
Kupiec milczący siedział, jak od początku wieczerzy, i łyżkę srebrną od niechcenia ważył
na serdecznym palcu, bo zdumiał się nadzwyczaj, gdy student, który odebrał nagrodę, nie
potrafił go uwiadomić, jaka była cena pszenicy na ostatnim targu w Warszawie.
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Po chwili pan Drążkowski położył książkę na stole, ziewnął, uściskał Edwarda i zadał mu
pytanie: „Wiele kosztuje edukacja syna, kiedy dobry ojciec przez lat cztery po sto dukatów
corocznie na nią wydaje?” – a uśmiechnąwszy się klepnął go po ramieniu i patrząc na posępnego Bartłomiejka, rzekł łaskawie:
– No – cóż tam waćpan przywiozłeś mi ze szkoły?...
– Ja nic nie dostałem – odpowiedział zmieszany chłopiec i pocałował w rękę napuszonego
pułkownika.
– No, no, no, nie wszyscy ludzie mają jednakowe zdolności... To nie twoja wina, mój Bartłomiejku; po większej części zdolności i skłonności odbieramy po rodzicach, a ty przy pracy
i uwadze możesz być nawet bardzo dobrym oficjalistą. Jego ojciec – mówił dalej pułkownik,
obracając się do kupca – służył u mnie za ekonoma przez lat trzydzieści; wprawdzie był to
wielki leniuch i stary niedołęga, ale przynajmniej choć cokolwiekbądź robił i nic nie ukradł ze
spichrza.
Bartłomiej milczał ciągle, ścisnął usta, chciał połknąć łzy, które mu takowe wspomnienie
ojca wycisnęło, chciał nareszcie ukryć łzy, których już wstrzymać nie mógł, ale nielitościwy
kupiec wlepił w niego swe oczy i powolnym a jednotonnym głosem tak przyświadczał pułkownikowi:
– Prawda jest, słuszna prawda, przy pracy i uwadze wszystko z siebie uczynić można...
Wieluż to ja znam takich, mości dobrodzieju, co w młodości swojej zupełnie nic nie mieli i
tylko z łaski żyli, a teraz co za domy! Co za kapitały! Co za spekulacje!...
– Wiemy o tym bardzo dobrze – rzekła z przekąsem pani pułkownikowa – ale krew, familia, stosunki.
– I obejście się nieznośne tych świeżo powstałych magnatów – dodała córka.
– Co tam za obejście się znowu? – zawołał pan Drążkowski. – Każdy się dobrze obejdzie z
człowiekiem, który sobie zapewnił utrzymanie, a tym samym nie próżnował w młodości i nie
siedział nikomu na karku.
I byłby jeszcze coś powiedział oburzony pułkownik, ale dostrzegł zbierające się chmury na
licach swojej małżonki i złowróżbe milczenie łagodnej pasierbicy, która z udaną spokojnością
przeglądała nagrodę Edwarda i, niby nie uważając na to, co między mamą i papą zachodziło,
pieszczonym zapytała głosem:
– Panie Edwardzie, czy to jest dobre dzieło? Czy tłumaczone z francuskiego? Czy się wesoło kończy?...
– Nie wiem, bo my nie uczyliśmy się z tej książki, ja dopiero dziś ją dostałem – odpowiedział student, nie odrywając oka od dubeltówki, która na przeciwnej ścianie wisiała.
Niezadługo wszyscy wstali od stołu; pan Drążkowski wypytywał się syna, co tam słychać
w Warszawie, Edward zaś opowiadał o szkołach, o uroczystości egzaminu, a w końcu usiadł
sobie w wygodnym krześle. Coraz mniej mówił, chrząchnął kilka razy i zasnął.
W parę godzin potem wszyscy już spali we dworze; panna Helena, przypominając sobie
jeszcze wyrazy pułkownika, jednym uderzeniem szczypców złamała gasnącą świecę, a kupiec
chrapał okropnie, trzymając rękę pod poduszką, gdzie był woreczek z pieniędzmi.

IV
W domu pułkownikostwa cuda się dzieją od rana. Pani Drążkowska wstała o siódmej godzinie, wszystko w ruchu, wszystko w nieładzie, bo ma dzisiaj nowy ład powstać na jeden
dzień, na jeden wieczór, na jedną tylko zabawę.
Hej, Jakubie, do pani! Hej, Walenty, do pani! Maryno, Kunegundo, Joasiu, Franusiu, panna Helena woła! Wody! Ognia! Pieprzu! Szpilek podwójnych! Mydła! Wódki kolońskiej!
Brzytew dla jegomości!
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I niosą wodę, ogień, pieprz, szpilki podwójne, i prowadzą pijanego kucharza, który utrzymuje, że wszystko trzeba robić na spirytusie, bo ogień zwyczajny nic niewart.
A pani pułkownikowa gdzie się ruszy, wszędzie krzyk; co porwie, to jej się w ręku pali;
słowem: pani, jak się należy.
Jegomość zaś siedzi w szlafroku, nie może się ubrać, chociaż już dawno nie śpi, bo
wszystkich służących zajęto, wody nie zgrzano, brzytew nie ma i nie ma.
Jegomość siedzi na łóżku i mruczy w gniewie; to chce zadzwonić, ale dzwonek gdzieś zapodzieli, to chce zawołać, woła, ale jego głos jest głosem wołającego na puszczy. Aż tu za
chwilę wszystko się uspokaja, nowy kucharz, dawno oczekiwany, zajeżdża i zaciera ręce i
powiada, że to się wszystko zrobi, bo nie takie obiady bywały u pana marszałka, u którego on
się wychował. Więc znowu krzyk na kucharza, co to on sobie myśli, wszak taki dobry marszałek jak pułkownik, a cóż dopiero pułkownik i dziedzic razem.
Potem cichość ponura, wszystko zrobione, wszystko przygotowane; panna Helena stąpa
leciuchno, przegląda się w wszystkich zwierciadłach i najtrudniejsze nuty na wierzch fortepianu układa, choć ich nie grała, jako żywo. Potem jeszcze łoskot, hałas, trzaski z biczów.
Goście już jadą! Pułkownik postawił fajkę. Pułkownikowa wystrojona zabiera się przepraszać, że jeszcze jest w n e g l i ż u , a panna Helena, niby bardzo zajęta muzyką, niczego nie
uważa.
– Nie, to nie goście! To l u d z i e nasi, to Jakub przywiózł muzykantów!
– A po cóż on tak trzaska z bicza, przecież nie z państwem jedzie!

V
Wielkim, strojnym, różnobarwnym półkolem rozsiedli się goście w s a l o n i e , a patrząc na
ten krąg świetny, na tę rozmaitość postaci, śmiało wyrzec by można, że roztoczono w tej
chwili olbrzymi wachlarz czarnoksięski.
Cisza, kilka zaledwie słówek bezsilnych, bezbarwnych, wyrwie się tu i owdzie, a potem
spełznie w milczeniu. Pani pułkownikowej nie ma; ona wyszła na chwilę i pozostawiła męża,
ażeby bawił gości.
B a w i ć g o ś ć i ! – te dwa wyrazy oznaczają całe życie, całą treść tłumnego zgromadzenia, które się ucztą nazywa. Lecz spojrzyjmy na pułkownika, on może nas zabawić! Jego kłopot w zadośćuczynieniu rozkazom żony, jego krzątanie się z myślami prawdziwie jest zabawne.
– Piękną dzisiaj mamy pogodę – wyrzekł nareszcie pan Drążkowski po dosyć długim namyśle, a te wyrazy jego, na początek rozmowy dawno patentowane, pobiegły dookoła jak
owa mysz w bajce, która z roztrzaskających się gór olbrzymich nędzne życie poczęła.
– N i e o s z a c o w a n a pogoda! – przyświadczył po chwili kupiec metaliczno-brzęczącym
głosem.
– Miła chwila – dodała pani radczyna. – Ładny, powabny czas – mówiła ona dalej – p a s j a m i lubię tę zieloność; kolor zielony jest kolorem nadziei, kolorem życia mojego!
– I kolor czerwony jest także piękny – odezwał się pułkownik, otwierając co prędzej biurko i wyjmując czerwono oprawną książkę, nagrodę pilności całorocznej ukochanego synala.
– Kolor czerwony?... To parafianizm...
– Nie, to nie Parafianizm, to inna jakaś książka, którą w nagrodę niepospolitych zdolności
synowi mojemu ofiarowano. Widzicie, państwo, zdolności i skłonności najczęściej pochodzą
od rodziców...
– Mój papa to tak samo szacuje książkę Edwarda, jak jeden nadzwyczaj oryginalny hrabia
szacował swoją pokojową wyżlicę, której za nic by w świecie nikomu nie oddał. Tę wyżlicę
darował on potem mojej mamie... Delfinko! Delfinko, pójdźże, pokaż się przecie państwu! –
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woła pieszczonym głosem naiwna panna Helena, a spostrzegłszy przechodzącego ogrodnika,
który już od samego rana musiał udawać lokaja, zapytała go dość łaskawie, gdzie jest ulubiona wyżlica.
– W kuchni leży pod piecem, tam, gdzie się od szczenięcia wychowała – odrzekł prostoduszny ogrodnik, a nie uważając bynajmniej na pomieszanie panny pułkownikówny nielitościwie wydał całe pochodzenie suki i z rubaszną lekkością wyszedł do drugiego pokoju.
,,A więc kolor czerwony jest bardzo ładny!” – pomyślał sobie stojący w kąciku opuszczony Bartłomiej, spojrzawszy na zarumienioną Helenę, która w milczeniu szczypała i gniotła
rękawiczkę.

*
Po chwili weszła pani Drążkowska, a nie wiedząc bynajmniej, o czym dotychczas mówiono, oznajmiła wszystkim otwarcie, że ,,pogoda sprzyja nam od dni kilku”.
Wpadam na myśl, czy nie lepiej byłoby w progach naszych s a l o n ó w zawieszać barometra, gdyż wtedy wszyscy przybywający jednym oka ruszeniem upewniliby się nawzajem o
stanie temperatury i nie wprowadzali do rozmowy wzmianki o pogodzie. Potem pani pułkownikowa zaczęła nową anegdotę o bogatych książętach Z***, ale dla rozgłośnego śmiechu nie
mogąc jej dokończyć szepnęła coś radczyni po cichu i wezwała wszystkich do śniadania.

*
Przy wykwintnie zastawionym stole zasiedli goście, w porządku i chwilę było cicho,
wkrótce zaś znowu rozruch, śmiechy i zamieszanie. Pani radczyna przez dwie godziny odstępowała pierwszego miejsca gospodyni domu, a pan kasjer z podsędkiem przez ciąg całego
śniadania o toż samo się spierał. Anegdoty, f a c e c j e , przypowieści niby humorystyczne
motyle unosiły się nad czepkami matron, nad sztywnymi czubami młodzieży, nad pieczonym
prosięciem na zimno i nad wielmożnym Drążkowskim.
Za parę godzin zastawiono znów obiad, w czasie którego z największą dokładnością powtórzyli wszyscy toż samo, o czym była mowa przy śniadaniu.

*
Nareszcie ozwała się i kapela. Nie zaszkodzi bowiem polonez dla poważnych, a mazur,
obertas i krakowiak dla żwawych chłopaków i dziewczyn. Ale u państwa Drążkowskich nic
gminnego się nie pokaże; tam wyrwano fiołek i lilię białą, a wetknięto na to miejsce papierową g i r l a n d ę , którą usłużni kupcy sprowadzili z Paryża.
Śmiesznie jest, a czasem przykro, patrzeć na tych obłąkanych ludzi, co znacznymi pieniędzmi zakupują okrawki wstążek i papieru, które w obcym narodzie posklejali próżniacy w
jakieś arlekińskie ubiorki. Wtem wybiła już ósma. Na podwórzu wicher, a w bawialnej izbie
goście tańcowali kontredansa.
– Wiatr obalił jabłonkę!... – zawołał któryś z mężczyzn, spoglądając przez okno.
– Aha! To ta jabłonka, którą od dwóch lat już podpieram... – wykrzyknął mniemany lokaj i
postawiwszy samowar na posadzce wybiegł co prędzej do ogrodu.
– Głupiec, wariat, a nawet błazen – mruknął pod nosem pan pułkownik i ruszył ramionami.
Tymczasem goście, tańcząc, na nic nie uważali i otoczyli figurami samowar dokoła. A ponieważ przed chwilą na tym samym miejscu, gdzie on stanął, panna Helena tańcowała solo i
na kształt kłębów dymu wywijała białą chustką sprowadzoną z Paryża, nic przeto dziwnego,
że małej tej zmiany nie dostrzegli teraz goście i spokojnie zupełnie krzyżowali się tu i owdzie
obok samowara.
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VI
Nazajutrz po świetnym balu znużone damy dopiero około jedenastej z południa raczyły się
obudzić. Pułkownikówna otworzywszy oczy co prędzej pobiegła do zwierciadła, ażeby tam
oczekiwać wyroku na humor całodzienny. Spostrzegłszy zaś, że nie jest ani bladą, ani też
utrudzoną, rozprawiała dosyć łaskawie o zadziwiającym kształcie sukni pani radczyny i o
pociesznych kokardach na czepku podsędkowej. Tymczasem pani domu przypominała służącym wczorajsze uchybienia i wyrzucała kucharzowi ogromne błędy w zawiesistych sosach
ukryte. Pan Drążkowski zaś, namówiony od ukochanej małżonki, a mianowicie łagodnej pasierbicy, zaczął myśleć z zapałem o poprawie losu swego Bartłomiejka, do czego jeszcze
prócz kobiet zniewalało go także i owo grosiwo, które nieboszczyk Socha wraz z swoim synalem oddał mu w opiekę. Nagle, wpadłszy na myśl, wybiegł jak bomba na ganek obszernego
domostwa i kazał sobie natychmiast przywołać Bartłomiejka.
– Słuchaj, chłopcze – mówił poważnie uspokojony nieco pułkownik – ty już nie jesteś
dzieckiem, wszak masz lat siedemnaście, powinieneś się wysługiwać: oto widzisz, w twoim
wieku mam kilku niezłych parobków, ale ponieważ twój ojciec służył u mnie lat kilkadziesiąt,
chciałbym więc także ciebie na porządnego wykierować człowieka. Bartłomiejku, zostaniesz
przy mnie, pozwalam ci być pisarzem!... – tu pułkownik podparł się pod bok i spojrzał na
wychowańca, który go w rękę pocałował.
– Bartłomiejku – mówił dalej łaskawy jego opiekun – dzień dzisiejszy niechaj będzie
dniem pierwszym twojego obowiązku, ruszaj więc natychmiast do folwarku i dopilnuj mi
tego koniecznie, ażeby ogrodnik za wszystkie wczorajsze swoje głupstwa plagami był ukarany!
– Łaskawy panie – odrzekł po chwili Bartłomiejek– mnie się wydaje, że ogrodnik niczemu
nie jest winien.
– Nie winien! Nie winien! – zawołał żywo rozgniewany pułkownik, stukając cybuchem –
jak to: nie winien?... Ja powiadam, moja żona powiada i panna Helena nawet to samo utrzymuje, chociaż on jej kwiaty codziennie w oknach ustawia...
I wśród największej złości, zostawiwszy przelęknionego swojego pisarza, oddalił się do
swojej izby, bo nie mógł sobie wytłumaczyć, jak można mówić prawdę i ujmować się za prostakiem, tym bardziej, że od tygodnia nikt we wsi nie był wybity i że jego Edward od najpierwszej młodości wszystkie swoje piastunki lubił targać za włosy.
Tymczasem w domu pułkownika powracał z wolna dawny porządek; pułkownikowa wraz
z córką jeździła po zabawach i pisywała listy do ukochanej radczyny, Delfinka spała pod piecem, Edward strzelał i trąbił od rana do wieczora, a pułkownik chodził do stodół, do folwarku, lecz nigdy do ogrodu, bo lubo nie rozumiał bynajmniej przyczyny własnego postępowania, wstydził się jednakże napotkać starego ogrodnika, który za swoje najlepsze chęci miał
haniebną odebrać karę.
Tak to upływały lata w domu państwa Drążkowskich, a że pułkownik lubił często porządkować swoje rachunki, pamiętał więc dobrze o tym wszystkim, co między nim a ojcem Bartłomiejka zaszło, nie przestając wspominać, że teraz ciężkie czasy, że utrzymanie jednej nawet osoby ogromną w prowadzeniu domu sprawia różnicę.

VII
Jesień uchodzi. Zima przed okno pułkownika zajeżdża na wychudzonym koniu, z wiązką
słomy pod pachą, z cepami w ręku i z poczerwieniałymi od mrozu licami. Pan Drążkowski z
niejaką bojaźnią spogląda na to widmo i siada przy kominie, i ściska w ręku klucze od wypróżniających się gumien.

133

Taż sama zima wpośród radosnych skoków przybliża się do modnej sypialni pani pułkownikowej, a wystrojona w dziwny arlekiński ubiorek, trzymając w jednym ręku maskę karnawałową, wybornie mami oczy chciwej zabaw matrony. Pani pułkownikowa, udając przelęknioną, przytula się w milczeniu do ukochanego małżonka i pokazuje mu trwożliwie igrające z
daleka widmo, i kładzie wprawną rączkę do kieszeni swojego męża, niby że brzękiem pieniędzy usiłuje odstraszyć zimę wraz z karnawałem, wraz z wszystkimi jej zabawami! Taż sama
jeszcze zima puka rankiem do okien sypialnej izby Edwarda i pokazuje mu z daleka świeże
ślady zajęcze, i rysuje na szybach to myśliwców doganiających jelenia, to znów wśród połamanych gęstwin najeżonego dzika.
Na koniec zima ta oczom uczciwego Bartłomiejka przedstawia się jako skąpiec, który nic
nie dba o to, czy nieszczęśliwy wędrownik umiera z głodu i mrozu, bo serce jego chłodne, bo
myśl jego troskliwa tylko wedle siebie ustawicznie się krząta.
I w istocie, cały horyzont, różnokształtnymi chmurami odziany, bladym światłem olśniony,
tylko smętne, tylko ponure myśli potrafił mu nastręczać; słońce zaś, jak błysk gromnicy, wypłowiałym migało ogniem. Gdy tak sobie marzył Bartłomiej-pisarz, pułkownik tymczasem
nie przestał myśleć o jego przyszłości, a ilekroć razy zajrzał do szkatuły i dostrzegł depozyt
nieboszczyka Sochy, tym większym jeszcze ogniem podniecał swój zamiar i tym bardziej
pragnął wyświadczyć przysługę wychowankowi. Zapomniał już tej urazy, którą wzniecił
Bartłomiej, broniąc ogrodnika, a znalazłszy jednego dnia sposobność do tego i postanowiwszy sobie stale przywieść do skutku swą wspaniałomyślność, przystąpił do Bartłomieja i rzekł
głosem łagodnym:
– O czymże tak dumasz, mój ty Bartłomiejku?
– O niczym... Tak sobie... – odpowiedział młodzieniec, podniósłszy się z krzesła na chwilę.
– Siadaj, siadaj... – wołał pan domu z uśmiechem zadowolenia. – W samej rzeczy, byłoby
o czym myśleć, kochany Bartłomiejku... Czasy ciężkie, grosz trudny, a na to, co posiadasz,
nie można się opuszczać, bo jednak utrzymanie i jadło, i suknie także coś kosztują...
– Rozumiem... – szepnął Bartłomiej spojrzawszy na pułkownika i zasępił swe czoło.
Wtem, jak na nieszczęście, wbiegła panna Helena i przerwała głuche milczenie, zwracając
rozmowę na to, czy nie można by dzisiaj pani radczyny odwiedzić.
– Dobrze, dobrze, ja sam pojadę z wami – rzekł pułkownik, lecz nikt w całym domostwie
nie wiedział, z jakiej przyczyny pan Drążkowski był tak wesoły, a pan pisarz milczący.

VIII
W kilka dni potem Bartłomiej się przechadzał koło stajen i stodół, pełniąc poruczony mu
obowiązek, i gorzko sobie wzdychał, ilekroć razy przyszły mu na pamięć ostatnie do niego
słowa pułkownika, to jest: że jadło i suknie także coś kosztują.
Właśnie marzył o tym, gdy pan Edward, trzasnąwszy mu nad uchem z bicza, zawołał
śmiejąc się:
– Bartłomieju! Bartłomieju, ruszaj żywo do papy! Przyzwyczajony do podobnych rozkazów, Bartłomiej szedł z wolna, bo gdzież on mógł przewidzieć, że pułkownik w tej chwili
woła go dlatego, ażeby go obdarzył swoimi względami i wyświadczył mu dobro, które miało
zapewnić całą jego przyszłość. Poprawiwszy więc ubrania wszedł do pułkownika, który się
naradzał z małżonką. Gdy jednakże wchodził już do pokoju pana swego, pułkownikowa wyszła drzwiami bocznymi, a opiekun wraz z wychowańcem pozostał sam na sam,
– Przyjaźń przyjaźnią, a interes interesem – wyrzekł po chwili pan Drążkowski, dając znak
przybyłemu, ażeby usiadł niezwłocznie.
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– Czy mam zapisać te wyrazy? – przerwał nagle Bartłomiej i spróbował pióra na paznokciu, jako przyzwyczajony powyższe zdanie prawie we wszystkich listach pana Drążkowskiego spotykać.
– Możesz zapisać – odpowiedział pan domu – bo lubo nie wiem wcale nazwiska autora, jestem jednakże pewny, że to mędrzec powiedział. Lecz pomińmy drobnostki, kochany Bartłomiejku, przywołałem cię bowiem z tej przyczyny, która nie tylko ciebie, ale nawet całą twoją
rodzinę powinna uszczęśliwić. Wychowańcze mój, wiesz o tym dobrze, że dałem ci naukę i
wszelakie ciała wygody, chociaż szczupła suma od twych rodziców przeznaczona zupełnie na
to nie wystarczyła...
Tu Bartłomiej uczuł się w przykrym położeniu, pułkownik zaś odkaszlnął i zamykając
biurko tak dalej zaczął mówić:
– Pieniądze są niczym!... Miedź, srebro, złoto, nawet listy zastawne, nabyć można z łatwością, ale piękne imię i szlachectwo to są dopiero klejnoty!... Synu mój – rzekł opiekun, zapalając się niespodzianie – synu mój! Ja wyszukałem w papierach twojego ojca, że cała rodzina
Sochy szlachtą była od dawna!
I spojrzał pułkownik w oczy wychowańcowi, i schował kluczyki do kieszeni, dodając tragicznym głosem:
– Synu mój, ja wyszukałem w metryce twojego urodzenia, że cię nie Bartłomiejem, ale Alfonsem na pierwsze imię ochrzczono... Chodź więc w moje objęcia, uszczęśliwiony młodzieńcze, albowiem w dniu dzisiejszym nie tylko odzyskałeś klejnot rodzinny, ale nabyłeś
jeszcze niepospolitego i m i e n i a i znaczenia w świecie, Alfonsie, kwita z nami.
– Barszcz z rurą już na stole! – zawołał stary ogrodnik, wszedłszy do gabinetu jegomości.
I za chwilę cała rodzina zasiadła do obiadu. Pułkownik oznajmił wszystkim o szczęściu
pana Alfonsa, pułkownikowa była ucieszona wynalazkiem swojego męża, wszyscy zaś podziwiali dobroć i łaskę opiekuna.
– Bartł... Alfonsie! Pojedziemy z chartami po obiedzie – zawołał Edward Drążkowski, rzucając gałkę z chleba na zamyślonego młodzieńca.
– Oho! On nie ma czasu... – przerwał natychmiast, pułkownik – on przecie nie na próżno
p o r a c h o w a ł s i ę d z i s i a j z e m n ą ... On zapewne już w tym tygodniu zechce nas
wszystkich opuścić...
„Oj! Dobroczyńca!” – pomyślał sobie w duchu biedny Bartłomiej i nazajutrz raniutko opuścił dom Drążkowskich, powtarzając: „Opatrzność czuwa nad sierotami”.
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ADAM PŁUG
1823 – 1903
Nic może lepiej nie określi osobowości Pługa – człowieka cichego i dobrego o prawie patriarchalnych zamiłowaniach – jak anegdota o sprowadzeniu go z Podola na bruk warszawski.
Było to w r. 1874. Lewental, wydawca „Kłosów”, poszukiwał właśnie redaktora dla tego
pisana i wybór jego padł na Pługa,, który zasłynął właśnie jako autor dwóch świeżo wydanych powieści: Oficjalisty i Bakałarzów. Podjęto z nim pertraktacje, Pług jednak ciągle się
wahał z podjęciem decyzji, nie mogąc się wyrzec spokojnego życia, jakie wiódł wtedy na
Podolu. Jako ostatecznego argumentu użyto wówczas obietnicy, że po objęciu proponowanej
mu posady zamieszka w Warszawie w osobnym dworku modrzewiowym, należącym do
miejskich posiadłości wydawcy. Argument okazał się przekonywający i Pług przyjechał niezadługo do Warszawy, a chociaż w ofiarowanym mu dworku zamieszkał tylko na bardzo
krótko (mógł w nim bowiem, nie wychodząc z mieszkania, urządzać grzybobranie), to jednak
ów dworek właśnie – symbol sielskiego spokoju – był ponoć głównym celem jego podróży i
najistotniejszym powodem jego zgody na propozycje wydawcy.
Blisko trzydziestoletni pobyt w Warszawie, gdzie położył się również na wieczny spoczynek, nie przyniósł zresztą Pługowi ani spodziewanego spokoju, ani spełnienia jego ambicyj
literackich, cały bowiem upłynął na żmudnej pracy redaktorskiej w kilku kolejno czasopismach i wydawnictwach. Toteż historia Pługa-pisarza to historia jego lat wcześniejszych,
spędzonych na Podolu i Ukrainie (choć urodził się na Mińszczyżnie), gdzie początkowo
działał jako nauczyciel prywatny, potem zaś jako właściciel i kierownik własnego zakładu
wychowawczego, aby ostatecznie – po wielu katastrofach osobistych (zamknięcie szkoły,
więzienie polityczne, zgon ukochanej żony) – ponownie wrócić do zajęć guwernerskich.
Owe zajęcia pedagogiczne stale łączył wówczas z ukochaną pracą literacką, pisząc oryginalne wiersze i gawędy poetyckie (najpopularniejszą z nich jest urocza sielanka szlachecka
Sroczka) oraz wiele tłumacząc z poezji obcej. Do najbliższych przyjaciół Pługa należał wtedy
poeta Leonard Sowiński, do najmilszych korespondentów – Władysław Syrokomla, którego
poznał i z którym związał się serdeczną przyjaźnią jeszcze w latach młodzieńczych.
Obok utworów poetyckich powstawały i prozaiczne, przede wszystkim nowele i opowiadania, spośród których wyróżnia się, niby malutki, ale ślicznie oszlifowany brylancik, tragiczna opowieść o Kiforze obłąkanym, pisana prawie turgieniewowskim piórem i wymownie
świadcząca o talencie literackim autora, a także o jego współczuciu dla ludzkiego nieszczęścia.
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„Pan wiesz, że żyję skromnie i wystrzegam się wszelkich zbytków – mówił na parę lat
przed zgonem do jednego ze swoich młodszych przyjaciół warszawskich. – Mimo to doświadczam często wyrzutów sumienia, że za wiele myślę o sobie, za mało o innych. Nieraz
nocą budzi mię myśl, że grzechem jest spać w ciepłym łóżku, gdy są ludzie pozbawieni nie
tylko pościeli, lecz i dachu nad głową. Ta myśl do rana zasnąć mi nie daje...”
W tych niewielu słowach maluje się jednak cały człowiek. Cichy i skromny, dobry i
uczynny, który nie na darmo swoje prawdziwe nazwisko rodzinne (Antoni Pietkiewicz) ukrył
pod pseudonimem literackim Adama Pługa, jednoczącym w sobie to, co pierwiastkowe
l u d z k i e , z tym, co zarówno s k r o m n e , jak i p o ż y t e c z n e .

137

KIFOR OBŁĄKANY
Treść do powieści ludowej

Kilka lat temu na Podolu, w małej mieścinie Murafie, oddał Bogu ducha biedny obłąkaniec, znany w okolicznych dworach i wioskach pod imieniem K i f o r a . I ja też go znałem, a
rysy jego nieprędko zatrą mi się w pamięci, głęboko w nię się wraziwszy pod wpływem okoliczności, w jakich go po raz pierwszy ujrzałem.
Było to w mroźny, zimowy poranek, w kościele, przed rozpoczęciem egzekwialnego nabożeństwa. Już trumna kirem obita stała na katafalku, już świece i lampy dokoła niej płonęły,
posępnym blaskiem napełniając świątynię, przez której zamarzłe okna gotyckie ledwie się
przedzierał niepewny promień pochmurnego nieba, ale głucha cisza panowała dokoła, kiedy
niekiedy tylko przerywana ciężkim westchnieniem szczupłej gromadki wiernych, na żałobny
obrząd przybyłej. Klęczałem pogrążony w myślach rozmodlonych rzewliwie, ze łzawymi
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oczyma zwróconymi na trumnę. Wtem z zakrystii wyszedł jakiś starzec, suchy, wysoki, z
głową dumnie wzniesioną, okrytą siwym, lecz gęstym, krótko ostrzyżonym włosem, z twarzą
marmurowej bladości i bezwładności, nacechowaną niby jakimś wielkim zamyśleniem, z
wzrokiem osłupiałym, jak gdyby w daleki jakiś punkt w przestrzeni mocno wpatrzonym, bez
obuwia na nogach, bez czapki w ręku, odziany tylko w letnią kapotę i spodnie, z prostym kijkiem pod pachą.
Wszedł, ani się przeżegnał, ani czoła uchylił i poważnie, uroczyście krocząc przez kościół,
kiedy trumnę wymijał, wzniósł pięść kościstą i kilkakroć w wieko nią silnie uderzył, aż cała
świątynia, poważnym napełniona milczeniem, rozległa się echem grobowym. Dreszcz jakiś
dziwny przejął serca wszystkich obecnych, którzy z trwożnym zdumieniem obrócili oczy na
starca... On zimny, posągowy jak przedtem, ani spojrzał na nikogo, ani jednego rysu w twarzy
nie zmienił i przeszedłszy przez cały kościół wyszedł na smętarz.
Po nabożeństwie dowiedziałem się od miejscowych mieszkańców, że dziwny ten starzec
od lat już kilkudziesięciu tuła się po okolicy, nigdzie miejsca zagrzać nie mogąc, zawsze taki
milczący, smutny, odrętwiały, zamyślony i zapatrzony, obojętny na wszystko, co go otacza:
skwary czy mrozy, litość czy szyderstwo; nie dbający ani o pokarm, ani o odzież, ani o jałmużnę pieniężną i nieświadomy nawet, kto go okrywa, kto karmi, i gdzie się obracają pieniądze, które mu do rąk litościwi kładą. Wieczny wędrownik, nieraz w najsroższe mrozy bosy,
bez czapki, w letniej odzieży, przechodząc z wioski do wioski i ze dworu do dworu, wejdzie
jednymi, wyjdzie drugimi drzwiami, ani słówka do nikogo nie przemówiwszy; czasem się we
zwierciadło popatrzy, czasem brząknie na fortepianie, czasem na paradnej kanapie usiądzie,
ani spojrzawszy na nikogo, jak gdyby nikt oprócz niego nie istniał, dalej powędruje bez myśli
i wiedzy.
Starałem się dowiedzieć o przyczynie tego obłąkania smutnego, ale nikt nie mógł ciekawości mej zaspokoić. Parę razy sam z biednym starcem próbowałem rozmowy, ale i z głuchoniemym nie poszłoby gorzej: bo nie tylko najwyraźniej znać było, że słów moich nie słyszy i
nie rozumie, lecz że się nawet ani domyśla, że do niego przemawiam! I tak zawsze i z każdym: nikt ani łzy w jego oku, ani uśmiechu, ani gniewu na twarzy nigdy nie -widział; nikt ani
jęku, ani najmniejszej skargi lub prośby nie słyszał!
Po tych więc pokuszeniach daremnych i ja z innymi obojętnym już okiem patrzeć zacząłem na ten automat, przypominając tylko na jego widok fantastyczną powieść o owym kupcu
holenderskim, co okulawszy znalazł jakiegoś mechanika sławnego, który mu tak misterne
korkowe nogi dorobił, że jak się raz puścił na nich w świat boży, tak poszedł i poszedł, zatrzymać już się nie mogąc, i dotąd gdzieś chodzi, trup zawędzony i wyschły.
Aż oto przed kilką laty jeden z moich znajomych zamieszkałych w Murafie, z którym nieraz o nieszczęśliwym Kiforze rozmawiałem, przybywszy do mnie, ledwie próg przestąpił,
ledwie mi rękę podał.
– Siadaj – rzekł – i pisz, bo ciekawą historię tobie przywiozłem.
– I cóż to za historia?
– Bardzo ciekawa i pewny jestem, że wdzięczny za nię mi będziesz.
– Z góry dziękuję; ale powiadajże czym prędzej.
– Biedny Kifor nie żyje!
– Niechże mu ziemia lekką będzie! Niechże mu odpoczynek wieczny, gdy go za życia nie
miał, tułacz nieszczęśliwy! Ale gdzież jest historia?
– W jego śmierci właśnie. Wyobraź sobie: onegdaj przychodzi do mnie ksiądz Jan, nadzwyczajnie wzruszony i zapłakany; a kiedy go pytam z troskliwością serdeczną o przyczynę
tego wzruszenia, on mi powiada, że przed chwilą ostatnie dał namaszczenie Kiforowi biednemu.
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– Czegóż więc płaczesz, księże dobrodzieju? – rzekłem mu na to. – Wszakże, jak mniemam, śmierć dla tego biedaka jedynym była dobrodziejstwem, o jakie dlań Boga mogliśmy
prosić.
– Prawda! – odparł ksiądz Jan – ale gdybyś jego spowiedź posłyszał, tobyś i sam od łez
powstrzymać się nie mógł.
– Jak to? – zapytałem zdziwiony – alboż się spowiadał? Wszakże od lat wielu nikt ani
słówka odeń nie słyszał.
– Właśnie też tym rzewniejsza cała ta okoliczność. Posłuchaj tylko. Dziś rano nieszczęśliwy ten starzec przyszedł do chaty Karpa pobereżnika, siadł na ławie pod piecem, chwil parę
rozglądał się po całej izbie, po świętych obrazach zawieszonych na ścianach i po ludziach
mało zważających na niego, a wreszcie rzekł do Karpa:
– Panie gospodarzu! Pozwólcie mi, proszę, umrzeć w waszej chacie!...
Karp, zdziwiony tym głosem, którego nigdy z ust biednego obłąkańca nie słyszał, z wielką
skwapliwością wraz z żoną i córką przypadł do niego i poczciwie pytać się zaczął, co mu jest
i jakiej potrzebuje rady?
– Niczego mi nie trzeba! Umrzeć tylko tutaj pozwólcie i księdza do mnie poproście.
Karpowa i jej dzieci zaczęły płakać i zawodzić swoim zwyczajem, jakby im kto z rodziny
umierał, a Karp szkapki dopadłszy czym prędzej puścił się do mnie. Wpadł zadyszany...
– Dobrodzieju! Kifor umiera, spowiedzi żąda!...
– Jak to? – zapytałem – wszakże on nic nie mówi i przytomności nie ma?
– Mówi już, mówi! I przytomny zupełnie! – odparł pobereżnik.
Zdziwiony tą nowiną, wziąłem wiatyk święty i udałem się do chaty Karpa.
Wszedłszy do izby zastałem Kifora klęczącego przed obrazami i we łzach rzewnych głośno się modlącego. Na odgłos dzwonka, zwiastującego przyjście Zbawiciela na ratunek duszy
jego grzesznej, biedny starzec, z klęczek nie wstając, chyżo się ku mnie obrócił i wnet upadł
twarzą do ziemi, głośnym się łkaniem zaniósłszy.
Kobiety z płaczem rzuciły się ku niemu i podniósłszy go posadziły na ławce, lecz starzec
znowu na klęczki się osunął i ręce moje całując prosił, abym go wyspowiadał. Skinąłem na
obecnych, aby się oddalili, lecz on oświadczył, że pragnie, aby wszyscy zostali i wobec
wszystkich życie mi swoje opowiedział, w którym od ostatniej spowiedzi w sam dzień ślubu
odbytej, przed laty kilkudziesięciu, ani jednego grzechu nie było, bo przez lat kilkadziesiąt
dusza tego człowieka, snem letargicznym zdjęta, o niczym wiedzy ani myśli nie miała. A historia jego jest taka.
Przed laty kilkudziesięciu, młody, dziarski i zamożny parobczak, kochał Kifor poczciwą,
hożą, ale ubożuchną dziewczynę, zostającą na służbie u jednego z bogatszych gospodarzy;
kochany wzajem tą wielką, prostą miłością, która jeśli się trafi u ludu, to już taka, o jakiej w
książkach tylko czytać, naprawdę myślał o związku z nią małżeńskim. Ale jak się rodzice
gniewać, a sąsiedzi i sąsiadki radzić zaczęli, tak lekkomyślny chłopak i zmienił swój zamiar, i
zaswatał wkrótce córkę najbogatszego kmiecia, którą mu naraiły kumoszki. Biedna sierota
dowiedziawszy się o tym przepadła gdzieś bez wieści; Kifor zafrasował się zrazu i zasmucił
tym bardzo – chodził jak obłąkany, jak struty; ale mu żal i smutek wyperswadowały kumoszki i skłoniły go wreszcie, że dał na zapowiedzi z bogatą ową dziewczyną i trzeciego tygodnia
wesoło do ołtarza z nią poszedł.
Po odbytym ślubnym obrzędzie, kiedy państwo młodzi wychodzili z kościoła i już w progu
kruchty stanęli, jęk żałosny, przeciągły, straszny dał się nagle słyszeć... Obejrzał się Kifor,
dziwną jakąś trwogą przejęty, i w ciemnym kącie kościelnego przedsionka ujrzał pierwszą
swoję kochankę, która oparłszy się plecami o ścianę, by snadź nie upaść z bólu, i załamawszy
ręce zwieszone, z liczkiem wybladłym, z włosami rozwianymi bezładnie, z usteczkami posiniałymi, oczy łzami zalane z takim rzewnym, z takim boleściwym zwróciła nań wyrzutem, że
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w jednej chwili dusza się w nim rozpadła... Porwał się za głowę z krzykiem okropnym, dzikim i przez tłum weselnego orszaku rzucił się bez pamięci przed siebie.
Zgoniono go, przyprowadzono do domu, do młodej oblubienicy, ale już wszystko jedno
byłoby, gdyby zamiast niego nieboszczyka jakiego z grobu wyjęli i za godowym posadzili
stołem: bo nikt ani słowa nie posłyszał od niego, nikt w jego twarzy ani jednej myśli, ani jednego nie zobaczył uczucia... Ot, po prostu kamień, nie człowiek.
Kamień, ale kamień chodzący i nie dający na miejscu się utrzymać! Jakoż z pierwszej lepszej chwili skorzystał, aby się wymknąć z chaty, i znów się powlókł, sam nie wiedząc, dokąd
i po co. Znowu za nim pobiegli, znowu przyprowadzili. Matka gorzko zawodząc, rzuciła mu
się na szyję; ojciec z zaciśniętymi pięściami i z groźnym słowem przypadł do niego; panna
młoda z rozpaczą ślubny swój wianek i włosy rwała: wszystko daremnie! Kifor ani się poruszył, jakby ni oczu, ni uszu, ani żadnego czucia nie miał... Został w chacie tylko dopóty, póki
go matka w objęciach swych trzymała; ale zaledwie uwolniła go biedna, zaledwie drzwi
otwarto, poszedł i nieścigany już więcej pięćdziesiąt lat tak przechodził z obumarłą duszą,
trup żywy.
Zrazu wiele o nim dziwnych baśni prawiono, powiadając, że go tak owa biedna sierota,
mszcząc się swej krzywdy, oczarowała, że go zaklęła, aby tak jej wiek cały po świecie szukał,
przepadłszy sama bez wieści; lecz powoli, powoli zaprzestano zajmować się biednym szaleńcem i zapomniano wreszcie smutnej jego przygody. Aż dopiero w dzień śmierci Bóg mu wrócił i przytomność, i pamięć. Odprawiwszy spowiedź w skrusze serdecznej, najpierw się spytał
pobereżnika o swoję biedną sierotkę, która przed laty w tej właśnie chacie służyła, lecz ani
gospodarz, ani kto bądź z jego rodziny nie mógł nic mu o niej powiedzieć. Zapytał więc z
kolei o swych rodziców, o swoję żonę i sąsiadów. Rodzice i żona dawno pomarli, toż i wielu
sąsiadów, a o innych Karp nic nie słyszał.
Wysłuchawszy z wielką rzewnością całej relacji, starzec westchnął głęboko, zachwiał
smutnie głową i ocierając ręką wychudłą ostatnie swe łzy po zmarszczonej toczące się twarzy:
– Ha – rzekł głosem gasnącym – t a m się ze zmarłymi obaczę, t a m o żywych się dowiem!... A wy bądźcie mi zdrowi i módlcie się za grzeszną duszę! – I upadł na ławkę, i głośno modlić się zaczął; i modlił się, modlił, dopóki mógł stygnącymi usty poruszać, a wreszcie
umilkł, westchnął raz jeszcze, raz jeszcze imię Marii Panny wyszeptał i zasnął snem wiecznym, a twarz jego znękaną rozpromienił uśmiech radosny, który przez pół wieku na niej nie
postał.
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FELICJAN FALEŃSKI
1825 – 1910
,,W dniu mych urodzin niezbyt świetnej chwały (...) – pisał w jednym ze swoich wierszy
Faleński – jam wszedł, samotny i zbolały, w Dom Cierpień, gdzie jest cierpliwości szkoła”.
Nie była to skarga bezpodstawna, Faleński bowiem już od dzieciństwa nosił na czole plamę hańby ojcowskiej (ojciec, sędzia Sądu Najwyższej Instancji, był m. in. inkwizytorem
Mochnackiego i Łukasińskiego), później zaś wycierpiał przykrości wczesnego sieroctwa oraz
rozgoryczenie wielu niezasłużonych zawodów życiowych, przede wszystkim literackich.
Obdarzony dużym i oryginalnym talentem poetyckim, cierpliwy i pracowity, przez blisko
sześćdziesiąt lat szturmował Felicjan (taki bowiem przybrał sobie pseudonim) do stale zamkniętych przed nim wrót upragnionej sławy. Ogłaszał własnym kosztem liczne tomy niepospolitych poezyj, a potem śledził w trwożnym oczekiwaniu, czy wywołają jakieś życzliwe
echo u publiczności literackiej – na próżno: butwiały nieporuszone w magazynach księgarskich! Posyłał swoje kunsztowne dramaty na wszystkie możliwe konkursy teatralne i roił o
ich powodzeniu na deskach scenicznych – znów na próżno: odsyłano je jako nieprzydatne!
Tłumaczył przepięknym językiem arcydzieła literatury światowej – na próżno: albo ich wcale
nie czytano, albo też doszukiwano się na ich kartach tylko potknięć i nieścisłości tłumacza!
Pisał wyborne, odkrywcze studia krytyczne, istne majstersztyki przenikliwości badawczej,
sumienności i stylu – i to na próżno: ginęły w pyle starych czasopism!
,,Bodaj to być arcydziełem z głazu – wyrwało się kiedyś spod pióra rozgoryczonego poety.
– Wypatrzą cię w gruzach, w błocie, na śmietniku obmyją, oczyszczą, przyprawią, co się
ukruszyło, ustawią jak za dawnych czasów, a potem przychodzą tłumy, podziwiają, czołem
biją, książki piszą, naśladują, zazdroszczą. Ale człowieka kto podejmie z gruzów, które go
przywaliły?”
Podobny swoim osamotnieniem do Norwida, z którym kolegował nawet przez jeden rok w
gimnazjum i którego ciągle przypominała mu małżonka, ,,najbliższa, nierodzona” przyjaciółka tamtego pisarza, stale żył Faleński w swojej pustelni warszawskiej, raz jeden tylko wybrawszy się na dłuższy wojaż zagraniczny: przez Kraków do Pragi, Wiednia i Drezna, a
stamtąd do Wrocławia. Żył wśród książek i rękopisów, stwarzając sobie przy ich pomocy
jakiś inny, urojony byt, który pomagał mu wytrwać wśród niepowodzeń. Jako pisarz był
przede wszystkim poetą i dramaturgiem, nie gardził jednak ani prozą powieściową, zwłaszcza
od chwili swojego pierwszego sukcesu na tym polu (szkic powieściowy Z daleka i z bliska),
ani też prozą nowelistyczną. On był też pierwszym pisarzem, który udostępnił polskim czy142

telnikom genialne nowele Edgara Allana Poego. Wielki Amerykanin wywarł również poważny wpływ na oryginalną twórczość Faleńskiego, w szczególności zaś na jego trzy nowele z lat
siedemdziesiątych: Strzępy dawnej okazałości (1872), Na schyłku, starego roku (1874) i Bez
służby (1875). Pierwszą z nich w całości wypełnia swoisty ,,humor” amerykańskiego pisarza:
„nerwowy, febryczny, podobny do serdecznego śmiechu, którego się dostaje od łaskotania”;
obie pozostałe przypominają Poego i swoim posępnym, nieokreślonym nastrojem, i psychiką
bohaterów, i cieniem jakiejś dziwnej fatalności, i stylem gorączkowym, i formą narracji, i
nawet licznymi cytatami z ksiąg niezwyczajnych. Nikt ze współczesnych nie umiał, niestety,
ocenić nowatorstwa owych nowel, podobnie jak nikt nie umiał ocenić nowatorstwa poezji
Faleńskiego.
Wszystko to się zmieniło dopiero na parę miesięcy przed zgonem sędziwego poety, którego wielu czytelników uważało już wówczas za nieżyjącego, a zmieniło w związku z kilkoma
artykułami i studiami rehabilitacyjnymi.
Owa rehabilitacja nadeszła już niestety za późno, toteż gdy do zapomnianego starca zawitał pierwszy dziennikarz, Faleński przyjął go raczej niechętnie i nie taił niezadowolenia z rozpoczętej kampanii literackiej:
„Po co? – żachnął się na wzmiankę o niej. – Ja jestem sobie na boku. Myślałem, że już tak
do końca pozostanę w spokoju. Ja już się nie liczę...”
W kilka miesięcy potem już nie żył.
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STRZĘPY DAWNEJ OKAZAŁOŚCI

Leo est generosus30.
Byłem tego dnia w nieznośnym humorze. Od samego rana nie chciały mi się trzymać prosto wąsy, choć im nie żałowałem patentowanej paryskiej pomady. Potem przychodzili wierzyciele, których zmuszony byłem spychać ze wschodów; zawsze to rzecz przykra. Przy śniadaniu pokłóciłem się z żoną i rzucaliśmy na siebie widelcami. Tylko com wyszedł na miasto,
spotkałem jednego z najserdeczniejszych moich przyjaciół, któregom już nie widział całe trzy
lata, mianowicie od czasu, jak pożyczył ode mnie sto złotych. Jakże mię ściskał serdecznie,
jakże czułe robił wymówki, doprawdy nie wiem o co! Nareszcie chcąc się ze mną nagadać
ciągnął mnie koniecznie w stronę Saskiego Ogrodu, ale na Wierzbowej ulicy znajduje się
30

Aforyzm wyczerpnięty z Tirocinium obowiązującego klasę pierwszą.
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fryzjer, do którego mam wstręt z powodu, żem mu winien coś około trzystu złotych, a znowu
na Żabiej – rękawicznik, którego unikam, ponieważ mi przysłał rachunek za rękawiczki
zdarte już Bóg wie odkąd.
Wyrwawszy się jakoś z utrapionych rąk przyjacielskich myślałem, żem już całkiem swobodny; kiedy wtem, przemykając się ostrożnie około cukierni, w ktorej dość dużo winienem
za bilard, słyszę, jak ktoś woła na mnie na całe gardło:
– Medardzie!
O małom się nie zjadł ze złości.
Była to papuga, którą podarowałem niegdyś pewnej zachwycającej tancerce. Niestety! Zachwycająca tancerka miała krótszą pamięć od bezrozumnego ptaka! Choć zresztą niejedno by
między nimi zrobić można zbliżenie. Obie zarówno głupie, zarówno krzycząco strojne, zarówno nadęte, a co gorsza, obie tylko co nie wydały mnie w ręce wierzycieli...
Doprawdy, boleję nad ślepotą Emilki. Co jej się stało? Miała taki gust dobry. Już też mogła
była wybrać sobie po mnie kogoś pokaźniejszego przynajmniej nad tego rudego bankiera z
twarzą muchomora, z wykręconym nosem.
W tych smutnych myślach szedłem dalej, potrącając przechodniów, żeby sam nie być potrącanym. Rozbolała mię głowa czy też ząb mi narywać zaczął, ogarnęło mnie zniechęcenie
do świata. Przechodząc około rogu ulicy patrzę – afisz. Cóż tedy na tym afiszu? Włożyłem
szybkę w oko. Menażeria. A! W samą porę. Nudzi mię świat, ludzie mi stanęli kością w gardle, chodźmy odetchnąć między zwierzętami. Gdzież to tam? Na Nalewkach. Hm! Trochę to
niemodna część miasta, dużo błotnista, mocno nawet cuchnąca i gdyby nie to, że tam niekiedy
pożyczyć można – no niech już zresztą i Nalewki. Tylko czy warto? Trzeba jeszcze przepatrzyć szczegóły afisza.
...Dnia tego i tego Klorynda Kaszelpumpel, nadworna księcia Reuss (linii młodszej),
ujarzmiania i oswajania dzikich zwierząt M i s t r z y n i , będzie miała zaszczyt itd.
...Karmienie przy ogniach bengalskich – mniejsza o to –
... Lew – sam nim byłem, pókim był w modzie –
... Małpy – co dzień się to spotyka –
... Gnu, koń rogaty – a! To musi być rzecz ciekawa. Widziano ludzi rogatych, ale co konia...
– Cielę morskie, nadzwyczaj pojętne – co? Założyłbym się, że nawet niezupełnie flegmatyczne–
... Krokodyl – a! Zapewne rzewnie płaczący na żądanie –
... Pelikan – no proszę! Może rozdzierający sobie piersi o naznaczonej godzinie!...
Nie czekam dłużej. Rozciekawiony do najwyższego stopnia staję wkrótce przed wspaniałą
budą, oblepioną zewsząd malowidłami przedstawiającymi świetne czyny pani Kloryndy Kaszelpumpel na polu ujarzmiania dzikich zwierząt.
Włosy na głowie wstają, co to musi być za dzielna kobieta – takie to srogie potwory! A
zawsze i wszędzie zarówno wygorsowana, bądź rzecz się dzieje w dżunglach indyjskich, bądź
w afrykańskiej pustyni, bądź w amerykańskim lesie dziewiczym. Czy to jest jej sposób ujmowania sobie zwierząt? I jeszcze jakich zwierząt? Bo to zapewne wszystko portrety. Widać
to po brodawce na nosie pani Kaszelpumpel, powtarzającej się uparcie na każdym malowidle.
Osobliwie uderza spotkanie jej ze lwem. Woła go od razu po imieniu, jak świadczą wyrazy z
ust jej wychodzące. A co to za lew! Nazywa się Samson, tak samo jak ten, który niegdyś lwy
rozdzierał. Błogosławię losy, że mi się nie dały urodzić za czasów izraelskiego mocarza, gdyż
do Filistynów miałem zawsze wstręt zapamiętały – nawet jeszcze przed chwilą wiarołomna
Emilka ze swoją papugą jakże mi wyraźnie przypomniała podstępną Dalilę i jej nożyce! Ten
lew od razu wygładził mi z pamięci: i konia rogatego, i uczone cielę, i krokodyla, i pelikana –
lwa tylko widzieć pragnę, jego tylko mam w głowie.
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Z pośpiechem wchodzę do przedsionka budy. Siedzi tam pani jakaś sprzedająca bilety. Jest
tak wygorsowana i zarazem tak koścista, jakby sama była przedsionkiem do wykładu osteologii. Przypadkiem spojrzałem jej w twarz i myślałem, że trupem padnę z przerażenia. A
wszakże to ni mniej, ni więcej, tylko sama M i s t r z y n i – dość spojrzeć na brodawkę jej nosa.
Opamiętawszy się jakoś uczułem na szczęście, żem nie jest ujarzmiony, i począłem zimniej sądzić rzeczy. Portrety okazały się dosyć wiarogodne. Taż sama brodawka, toż samo
malowanie na twarzy; co zaś do pewnych sprzeczności, to jedno z dwojga: albo potężna mistrzyni ujarzmiała zwierzęta postrachem swego gorsu, albo też skutkiem tylu zwycięstw wytrawiły się w niej wszystkie soki żywotne.
Tak się zastanawiając dobyłem sakiewki i zażądałem biletu, ona zaś, jakby najzwyczajniejszy jaki śmiertelnik, zdała mi resztę i uchyliwszy zasłony wskazała ręką wejście do przybytku swej chwały.
Najpierwsze zwierzę, które tam wzrok mój uderzyło, był sam pokazujący zwierzęta. Mały,
pękaty, na cienkich nogach, miał włosy zgarnięte z karku i związane na czole, a policzki tak
czerwone i nabrane, że gdyby je szpilką ukłuć, z pewnością by z nich piwo bawarskie wytrysło. Stąpał poważnie krokiem nieco kogucim i, mając w ręku kijek, z namaszczeniem wskazywał siedzących po klatkach więźniów, wykrzykując głosem podobnym do przedętego klarynetu:
– Szakał z Topra Nadżeja! (miało być: z Przylądka Dobrej Nadziei).
– Tikris z Penkału! (z Bengalu).
– Higiena z Senekał!
Ta ostatnia miała być hieną z Senegalu, ale dość mi się wydała podobna do psa zawstydzonego.
Następnie pokazywał Pelikana, ale zamiast kazać mu się poświęcić dla dzieci, włożył sobie
na głowę podgardlę ptaka wywrócone do środka. Było to widowisko mało budujące, a za to
dość obrzydliwe.
Wtem przyniesiono w wanience uczone cielę.
– Szele morska barzo mątra – zawołał becząco pękaty jegomość. – Ja będże jemu mówi:
klania – on ukloni, ja jemu mówi: posaluj – on posaluj. No! Herr Landsmann! Ukloni!
– Olaboga! – rzekła stojąca obok mnie dziewczyna – a to dopiruj mądre ciele – cóż to będzie, jak zostanie wołem!...
Zdumiałem się nad mądrością cielęcia. Żeby się też było choć roześmiało z tej uwagi...
– No, tejraz posaluj mię, mątra świersz – mówił dalej oprowadzający.
Nachylił się do wanienki i w chwili potem słychać było głośne cmoknięcie na obie strony.
– Eszczie raz.
Cmok, cmok.
– Eszczie raz.
Cmok, cmok.
Tak było do trzeciego razu, słowo daję.
Zdumiałem się nad głupotą mądrego zwierza. Istotnie, trzeba było być cielęciem, żeby się
móc całować z takim obrzydliwcem jak ów pękaty pokazywacz. Nazywał się on Herr Johann.
Widowisko to zniechęciło mię równie do zwierząt, jak poprzednio do ludzi. Zresztą uczułem się haniebnie zawiedzionym. Niedźwiedź nie chciał się rozzłościć, choć mu Herr Johann
wymyślał ostatnimi słowy; krokodyl nie chciał płakać, pomimo że był szturgany kijkiem.
Gnu, istotnie nie wiem dlaczego miał rogi – chyba z obawy, żeby go nie zaliczono do nierogacizny. Na domiar utrapiona jakaś małpa, zrobiwszy sobie z ogona lornetkę i poczochrawszy
włosy, przedrzeźniała moją szybkę w oku i znudzone usposobienie. Zły jak pies, jużem się
miał ku wyjściu, kiedy wtem słyszę zwycięski wykrzyk Herr Johanna:
– Łew z pustynia Cakara!
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Lew! Sahara!... W okamgnieniu, jakby iskra elektryczna, przejął moje członki jakiś prąd
niepojętego zachwytu; czułem, jak w duszy mojej budzą się jaskrawe obrazy, jak wrażenia
naciskają serce, zmuszając je do gwałtownego bicia. Pustynia! Pustynia! Kipiące piaski, tu i
owdzie palma upuszczająca daktyle, ruchome pole śmierci zewsząd kośćmi usiane, miedziane
niebo rażące jak strzały promienie, głazy pękające od skwaru. A tam – w dali – kępa świeżej
zieleni, cień pożądany, zdrój chłodnej wody. Może to fata morgana? Gdzie tam – gdzie tam–
czyż nie widzicie tej licznej rzeszy, to czworonożnej, to pełzającej, to skrzydlatej? Ani im w
myśli szkodzić sobie wzajemnie – zespoliło ich wszystkich pragnienie; ani nawet wiedzą jedno o drugim; każde tylko pije chciwie. Naraz rozległo się dalekie grzmienie. To król! Dreszcz
zmroził wszystkim szpik w kościach. Pierwsze pierzchnęły wiatronogie Gazele, ostatni odbiegł Struś, szybszy od uraganu. A grzmot coraz bliższy. Ażci i widać w dali zbliżającego się
mocarza. Idzie leniwo, niedbale, ale ziemia jęczy pod jego stąpaniem. Co za czoło potężne, co
za wzrok przenikliwy, co za grzywa, co za ogon! Napił się – przeciągnął żylaste członki,
układł się i dyszy.
Albo znowu, noc jest. Księżyc wyważa się spoza widnokręgu. Tam – pośród tego rumowiska głazów – ta skała płowa iskrząca się dwoma karbunkułami... To nie skała – to lew czatujący... To nie karbunkuły – to oczy mocarza, przyświecające ciemnościom... Rozległ się strzał
– lew podskoczył, jęknął boleśnie i padł całym swoim brzemieniem, aż stęknęła matka ziemia.
Ha! pewnie Gerard, Branicki lub Walorek... Precz, precz z takim męstwem! Umiecie go
tylko zmóc z zasadzki, i to jeszcze kulami, które mu pękają w ciele, ale żaden z was nie zajrzy
mu oko w oko – inaczej dość mu machnąć ogonem, a już po was! Lew! Lew! Gdzie jest ten
lew? Pokażcie mi lwa co prędzej. Nie wiem, czy się kiedy wybiorę do Sahary, a widziałem go
tylko w gabinecie, gdzie jest wypchany słomą, ma oczy szklane, a grzywę podtrzymują mu
utajone druty. Sztuka zrobiła, co mogła, z tym wszystkim lew ten śmieszny jest, a jednak
wiadomo, że za życia nie lubił się wdawać w żarty. Lwa mi pokażcie! Lwa? Władcę pustyni?
W dusznym więzieniu?... Co za okrucieństwo! W ciasnej klatce? Jak kurę? Jak kaczkę? Jak
indyka?... Co za śmieszność! Jednak cóż robić, kiedy nie można inaczej. Czy tylko aby klatka
ta mocna?
Naraz wieść się rozchodzi, że Herr Johann wszedł do klatki... Na tę wiadomość jakaś pani
oświadcza, że umrze ze strachu; zamiast jednak umrzeć czepia się z tyłu za guziki swego męża i wspina się na palce, żeby widzieć dokładniej. Co do mnie – struchlałem. Na myśli mi
stanął wypchany lew z gabinetu. Toż gdyby tamtego tylko położyć na człowieku, zgniótłby
go samym ciężarem. A cóż dopiero żywy, mający w skórze kości i mięso zamiast słomy, muskuły, zamiast drutów, siłę zamiast sztuki.
Jednak Herr Johann wszedł tam istotnie...
Zobaczmyż nareszcie tego lwa.
Hm! Samson się niby nazywa, ale podobniejszy on do kupy tytuniu tegoż nazwiska, z barwy i braku ruchu. Śpi pewnie – nie śpi, bo macha ogonem, ale ogon ten przeraźliwie podobny
do kwacza. A grzywa – gdzie grzywa? Zapomniano ją przyczepić, czy co takiego? I jakże
chudy! Wszystkie żebra policzyć by mu można! A tak robi bokami, jakby się bał, a tak się w
kąt wciska, jakby konał ze strachu. Z jakiej że to pustyni ten lew? Czy nie z tej, z której biorą
piasek do piaseczniczek?
– Pani niks nie boi; on barzo stara – szepcze posługacz do ucha przerażonej pani.
Ale cicho. Oto słychać głos samego Herr Johanna, głos nawet nie bardzo drżący, daję słowo.
– Łew z Cakara, król wszystka świersz. O godzina szósta pani Kaszelpumpel będże mialem zaszyt szada jemu na klofa i daje jemu w giębie wolowego mięso. Przy tym grosse musik
i pękałskiego okień. To jest straszna świersz! Tto jest bardzo straszna świersz! Nu! herauf,
dżyka bestia!
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Mówiąc to szturgał go kijkiem, ale tamten ani się zdawał czuć tego.
Niemiec splunął.
– Ty nie kse verfluchter, ałe ja tu czebie będże nauczyłem.
To powiedziawszy kazał sobie przynieść pręt żelazny zakończony ostro i z całej siły ukłuł
nim nieboraka. Lew jęknął głucho, zatrząsł resztą kudłów, dźwignął się z trudnością na
przednie łapy i naraz przewalił się ciężko, krwawiąc sobie mordę na wrzeciądzach kraty. Nieszczęśliwy był ślepy na oba oczy!
Widowisko wyraźnie chybiło celu. Co gorsza, zaczynało zagrażać śmiesznością. Już nawet
poczęto robić uwagi: że niezbyt musi być posilna owa godzina szósta, że nic łatwiejszego jak
siadać na głowie podobnego nieszczęśliwca; nawet bojaźliwa pani dała się słyszeć: że się podejmie pogłaskać lwa przez kratę, byle mąż potrzymał go z tyłu za ogon – że zaś mąż nie
chciał, więc się na tym skończyło.
Tymczasem Herr Johann, nie chcąc ujść za pobitego, umyślił przynajmniej sam rzecz obrócić w śmieszność. W tym celu dobył tabakierki, rozkraczył się w sposób, jak mniemał, komiczny, wziął sporą szczyptę i wpakowawszy ją w skrwawione nozdrza biedaka, rzekł, kłaniając się z partesa:
– Nu, na zdrowie, kokana kolega.
Aliści zaledwie to uczynił, już byłby wolał być o sto mil stamtąd. Wprawdzie lew wstrząsł
się tylko i chrapnął, ale chrapnięcie to było jeszcze tak olbrzymie, tyle w nim było zbudzonego majestatu, dzikiej grozy tchnienia pustyni, że czułeś wyraźnie, jak ci członki cierpną, jak ci
dusza ucieka na ramię. Herr Johann zbladł, odskoczył ku drzwiczkom i począł szukać klamki,
ale ręka latała mu jak w febrze, a nogi trzęsły się pod nim i wypowiadały mu służbę. Widok
ten wprawił mię w niesłychane zachwycenie.
– Dzielnie! Wybornie! – zawołałem, odchodząc od siebie. – Dalej! Dalej! Ocknij się,
władco pustyni! Nie daj żartować z siebie, nie daj się wystawiać na pośmiewisko! Wspomnij
sobie Samsona, twego imiennika. On był jak ty ślepy, jak ty bezwładny, a jednak, kiedy mu
urągać zaczęto, poczuł się znowu mocarzem i potrafił skarcić zuchwalców. Ryknij tylko po
staremu, a ręczę, że ci, którzy się gotowali pękać ze śmiechu, popękają ze strachu!
Na ten mój wykrzyk poczęto się usuwać ode mnie, sądząc widać, żem zmysły stracił. Musiał i lew dzielić to przekonanie, bo zamiast usłuchać mojej rady, poskrobał się tylko łapą po
nosie i począł sapać i robić bokami, jakby mu się zbierało na ostatnie tchnienie. Co do Herr
Johanna, to ten, ochłonąwszy z pierwszego przestrachu, podemknął się ukradkiem i trzymając
się przezornie klamki kopnął lwa z całej siły i w okamgnieniu już był za drzwiami.
Ogarnęła mię ostatnia rozpacz na widok tego pohańbienia. Byłbym błazna bez miłosierdzia
porwał za uszy, zgniótł w pięści, rzucił o ścianę i zadeptał. Ile sobie przypominam, spostrzegłem nawet, że w owej chwili miał uszy osobliwie odstające.
W obawie, żebym się nie dopuścił jakiego bezprawia, wybiegłem z menażerii trzasnąwszy
drzwiami, aż zagrzmiało.
Chłodne powietrze przywróciło mi nieco przytomności.
,,Niestety! Niestety! – zawołałem w sobie. – Cóż za bolesne szyderstwo przeznaczenia!
Utrzymują Arabowie, że dźwięki lwiego ryku odpowiadają wyrazom: Ahna u ben el mera, co
znaczy: «Ja i syn kobiety», czyli innymi słowy: «dwóch nas jest tylko mocarzy godnych siebie – lew i człowiek!» Cha! Cha! Samson i Herr Johann! Samson dający sobie siadać na głowie, Dalila w osobie pani Kaszelpumpel. Co za parodia!”
I przypomniałem sobie pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił widok owego króla Sahary.
Wydał mi się kupą tytuniu.
– Cha! Cha! Samson i Herr Johann! Tytuń i piwo bawarskie! Otóż godni siebie mocarze!
Co za wstyd dla mnie, żem był świadkiem zmierzenia się z sobą tych dwóch potęg tyle mizernych! Nie daruję sobie tego, póki życia; wstręt mam do siebie, pogardzam sobą!
– Medardzie! – wrzasnął mi tuż nad głową jakiś głos skrzekliwy. – Kocham cię, Medardzie!
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Była to raz jeszcze przeklęta papuga.
Mimowolnie spojrzałem w górę. Na balkonie siedziała Emilka z rudym bankierem. Ukłonili mi się uprzejmie – myślałem, że pęknę ze złości. Uczułem się kopnięty, tak samo jak nieszczęśliwy Samson. Przypominam sobie, że jeden z jego pobratymców (z bajki wprawdzie)
wyznał przy tej sposobności, że „po dwakroć śmierć ponosi...”
Poszedłem prosto do domu; oświadczyłem, żem chory, przebaczyłem wspaniale żonie, po
czym z załatwionym sumieniem położyłem się spać, choć było jeszcze bardzo wcześnie.
W nocy przyśniło mi się, że mi Emilka siadała na głowie, że mi ze złości pryskały z oczu
ognie bengalskie, a rudy bankier przypatrywał mi się przez kółko skręcone z małpiego ogona.
Skutkiem tego nabyłem przekonania, że sen istotnie bywa śmierci obrazem – tak dalece się to
wszystko śmierci równało!...
Nazajutrz pośpieszyłem dowiedzieć się o zdrowie Samsona, ale mi powiedziano, że zdechł
tej samej nocy. Wiadomość ta tyle mię ucieszyła, że spotkawszy kogoś ze znajomych pożyczyłem od niego pięćdziesiąt złotych i poszedłem zjeść wytworne śniadanie u Bocqueta czy
też u Stępkowskiego, dobrze już nie pamiętam.
W kilka tygodni potem, zagrożony nieco przez komornika, zmuszony byłem odwiedzić rudego bankiera, mianowicie z okoliczności pewnego wekslu poręczonego kiedyś tam na korzyść boskiej Emilki. Co prawda nie prosił mię nawet siedzieć; począł mi tylko prawić morały, których słuchałem niecierpliwie, w nadziei, że się rzecz skończy przedłużeniem terminu
wypłaty. Stałem tedy pokornie, a on tymczasem siedział rozwalony w fotelu, a pod jego nogami, czy dacie wiarę – leżała starannie wyprawiona skóra władcy pustyni, bardziej jeszcze
upokorzona ode mnie. Pozazdrościłem jej tylko złotych zębów i srebrnych pazurów, którymi
uważano za stosowne dodać jej wdzięku czy dźwięku...
„I wartoż się urodzić mocarzem? – pomyślałem wyszedłszy z niczym – na to, żeby ci siadano na głowie, żeby o grzbiet twój wycierano sobie nogi – i jeszcze jakie nogi! Ogromne,
płaskie, guzowate nogi, chodzące tylko na giełdę i do cudzych kochanek”.
W jakiś czas potem wyczytałem następne ogłoszenie w „Kurierku”:
„Jest do sprzedania skóra l w i a , z głową t e g o ż ”.
Bez trudności poznawszy w nim styl czarującej Emilki, pobiegłem czym prędzej według
adresu, pewien, że tym sposobem trafię znowu na ślad jej, od dawna stracony. Jakoż nie
omyliło mię przeczucie serca. Istotnie, ona to wyprzedawała się forsownie, zmuszona do tego
przez komornika polującego na jej swobodę z rozkazu zdradzonego bankiera. Skóra lwia raz
jeszcze okazała się być skórą biednego Samsona; tylko, że nie miała już zębów ani szpon –
tak dalece kuszącą jest żądza marnego kruszcu! Niestety! Niestety! Ten, na którego ryk jeden
truchlała niegdyś cała historia naturalna, sam teraz trząsł się od lada wiatru, zawieszony na
sznurze od bielizny pomiędzy garnkiem i dymnikiem. Pokazywała go kupującym kucharka z
patelnią w ręku, a stróż w bramie opowiadał znajomym, że go już nawet mole napoczęły...
I przypomniałem sobie przypowieść Salomonową, zapisaną w rozdziale IX, wierszu 4:
„Pies żywy lepszy jest niż lew zdechły”.
W lipcu 1872
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ALBERT WILCZYŃSKI
1829 – 1900
„W r. 1856 ukazał się na półkach księgarskich obszerny jowialnogawędziarski anonimowy
utwór powieściowy zatytułowany Kłopoty starego komendanta, który niezmiernie szybko
zdobył sobie poczytność u czytelników ówczesnych i szeroko zasłynął, dzięki swoim – mocno zresztą przesadzonym – zaletom literackim.
Anonimowy autor nie zaspał gruszek w popiele i wykorzystując sukces owego pierwszego
utworu szybko dołączył doń kilka następnych, które począł teraz podpisywać jako ,,Autor
Kłopotów starego komendanta”. Powieści jakoś nie chwyciły i autor na całe dziesięć lat pożegnał się z niewdzięcznym piórem, rozbudzona żyłka pisarska nie dawała mu jednak spokoju
i zmusiła na koniec do ponownego wstąpienia w szranki literackie.
Począwszy od r. 1868 posypały się więc na nowo, tom za tomem, dziesiątki nowych powieści i opowiadań – Miłość i recydywa, Historia mojej dubeltówki. Fotografie społeczne, Z
pamiętników plotkarza itd., itd. – i sypały w ten sposób prawie do samego zgonu autora, którym okazał się, zdjąwszy po pewnym czasie maskę pseudonimu, były urzędnik warszawskiej
Komisji Sprawiedliwości, później ziemianin podlaski, a jeszcze później ponownie urzędnik,
tylko że galicyjski, niejaki Albert Wilczyński.
Wychowanek szkół pińczowskich (gdzie umieścił akcję Kapitana-profesora), później kieleckich
(w tym z kolei mieście znalazł wzorki do Kłopotów starego komendanta), wszedł do literatury
przypadkiem, czując po prostu – jak sam to po latach określił – ,,wewnętrzny przymus pisania”.
,,Pierwszy obrazek – opowiadał – skreśliłem bez żadnej myśli drukowania i tym bardziej
bez planu na przyszłe, lecz skoro po umieszczeniu go w Bibliotece Warszawskiej opinia publiczna wyraziła się o nim pochlebnie, ludzie uczciwi przyjęli go sercem i sercem do dalszej
pracy zachęcili, czułem się w obowiązku pisania dalej – i stąd powstał drugi i następne”.
Potwierdzenie tego charakterystycznego wyznania możemy znaleźć w późniejszych losach
Wilczyńskiego, który odrzuciwszy pióro po pierwszych niepowodzeniach, wziął je ponownie
do ręki dopiero za namową Władysława Łozińskiego, świetnego pisarza i rzutkiego redaktora
„Gazety Lwowskiej”
Talent niewielki i mało oryginalny, powszechnie chwalony za swoją „humorystykę”, w
istocie zaś tylko jowialny gawędziarz i szlachecki facecjonista, nie osiągnął Wilczyński wysokiego miejsca w dziejach literatury narodowej. Słabszy w większych utworach powieściowych, najlepsze swoje karty pozostawił w rodzaju gawędziarsko-nowelistycznym, w którym
znalazł również zdolniejszego od siebie kontynuatora w osobie Juliana Wieniawskiego (Jordana).
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KAPITAN-PROFESOR
Obrazek ze wspomnień szkolnych

Niech tam co chcą mówią wszyscy filozofowie, ja jednak powiadam, że młodość jest najpiękniejszą kartą z całej księgi ludzkiego żywota. Ale nie ta młodość, broń Boże, gdy człowiek jeść, spać i płakać umie – nie, ja tu chcę mówić o tym czasie nauki, gdy to patrzy się na
świat różowo, gdzie swobodny umysł chłopaka, co lekcji się wyuczył, drwi sobie z całego
świata, bo nie obchodzą go troski rodziców, nie straszy głód i niedostatek, a żadne nieszczęście nie zapuszcza się głębiej do duszy. Dlatego też może owe lata najgłębiej sadowią się w
naszej pamięci, dlatego to zawsze ich wspomnienie odświeża umysł już myślącego poważnie
człowieka i nęci ku sobie jakąś serdeczną błogością nawet starca stojącego nad grobem.
Wszystkie, choć najdrobniejsze odcienia z tego wieku stoją żywo przed duszą, każdy rys
twarzy profesorów i współkolegów tak świeżo i jasno staje przed naszą wyobraźnią, jakbyśmy przed chwilą dopiero na nich patrzeli; głos zdaje się brzmieć w uszach z całą mocą i
dźwiękiem, choć to, panie, obejrzawszy się za siebie, jak obszył czterdzieści lat zleciało. Tak,
tak, najtrwalsze to wspomnienie! Nawet owe przykrości i nieszczęścia studenckie, tak błahe
dzisiaj w swym znaczeniu, rodzą i teraz pewną bojaźń; dawna niechęć ku profesorom, choć
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na ówczesnym pojęciu oparta, nie da się jakoś prędko wyrugować, nie z serca już, lecz z pamięci naszej.
Czterdzieści to lat pono, a jeszcze ciarki przechodzą po skórze, gdy człek wspomni
uśmiechniętego Masłowskiego, profesora łaciny, kiedy w białej chustce na szyi, z ogromnymi
kołnierzami, wchodził do klasy, szukając oczyma, kogo ma wezwać do lekcji. Jakże to biło
serce, gdy wyzwał z litery H, tak bliskiej K, a zwłaszcza gdy koniugacje nie najlepiej siedziały w pamięci. Niezawodna piątka czekała za piecem, i jaka jeszcze? – bo sam profesor nie
żałował ręki, trzymając się owej starej zasady:
Różdżka popędza rozumu do głowy,
Uczy łaciny, a broni złej mowy.
Z obliczem ewangelicznego baranka, nie słyszał błagań, nie widział łez, nie czuł najmniejszej litości – a rżnął piątkę za piątką nie mrugnąwszy okiem, ot tak sobie, zwyczajnie, jakby
najlepsze śniadanie zajadał. Czasem, gdy który nazbyt natrętnie narzucał się prośbami, wyrzekał powoli, bez uniesienia, pamiętne słowa: ,,Choćbyś tylimi łzami płakał – mówił, pokazując łokieć na ręce – choćby twój rodzony ojciec z grobu powstał, nie daruję!”
Lecz za to jeografia, panie, jeografia, wynagradzała łacinę. Pan Solecki, kapitan-profesor
(bo go wszyscy tak nazywali), miał się do niego jak niebo do ziemi. Choć to ze krwi już powinien być srogi, jako nieustraszony wojak o marsowatej postawie, jednakże wcale inaczej
rzecz się miała: poczciwy za dwóch, łagodny, choć do rany przyłóż, słodziutki jak cukier,
miękki jak bawełna – zdawał się być więcej ojcem jak zwierzchnikiem. Niezbyt wysoki, dobrej tuszy, z twarzą opaloną i lasem faworytów po obu policzkach – trzymał się zawsze prosto, składnie, szedł śmiało, z głową do góry podniesioną i podpartą dobrze szerokim halsztukiem; wiecznie ponury, lubiał przede wszystkim zgrabne ruchy, zwinność i śmiałość; każdego
ucznia, nim zaczął lekcję, sam prostował, układał na sposób wojskowy i przestrzegał, by taką
postawę ciągle zachowywał.
Po skończonej kampanii 1813 r., wyleczony z ran, gdy okazał się niezdatnym do dalszej
służby wojskowej, za staraniem przyjaciół otrzymał miejsce profesora jeografii w ówczesnej
szkole pińczowskiej. Ksiądz rektor instalując nowo przybyłego, zalecił największe uszanowanie i posłuszeństwo dla niego, dodając, że to wojskowa sztuka: trzeba mu się dobrze uczyć i
nie swawolić, bo srogo karać będzie. Lecz wkrótce okazała się za wczesną ta przestroga: pan
kapitan Solecki, a z musu profesor, od razu łagodnie zaczął z nami postępować – chłopcy
powoli oswoili się z jego marsowatą twarzą, poznali wrodzoną mu słabość do musztry i w
miarę tego z zadziwiającą przebiegłością umieli sobie zjednać profesora. Gdy wchodził do
klasy, pięćdziesiąt rąk prezentowało przed nim linie na znak uszanowania, pięćdziesiąt piskliwych głosików krzyknęło: „Niech żyje!”, a pan Solecki uśmiecha się zadowolniony i
chwyta z przyzwyczajenia za wąsy, choć już od dawna musiał je zgolić. Z tego już można
sobie wyobrazić, jak to tam szła jeografia, bo pan Solecki, znając najlepiej miejsca batalii
napoleońskich, zaczął naukę od kampanii włoskiej, przeszedł do Egiptu – choć wykład Afryki
do naszej klasy nie należał – następnie przebiegł Prusy i Austrię, a w końcu zapoznał nas z
całą linią pochodu wojsk francuskich w r. 1812, od Paryża do samej Moskwy; Wagram, Austerlitz, Jena, Marengo – to były u niego pierwsze; Berlin, Wiedeń – to podrzędne miasta.
Przy wykładzie lekcji rozpowiadał zaraz o bataliach, rysował na tablicy stanowiska armii,
strzelał kropkami z kredy, bombardował, palił, przypuszczał szturm do fortec z taką żywością, że aż nam zimno robiło się na sercu słysząc ten huk, brzęk, szczęk, jęk, który z całą
gwałtownością wydobywał się z piersi szanownego profesora.
Ale powoli, powoli, zahartowały się dusze, umysł oswoił się z wojną, tak że pod zimę już
wszyscy mogliśmy śmiało rezonować o każdym poruszeniu wojska i kontrować plany najlepszych wodzów.
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Trafiło się raz, że wyzwawszy mię szanowny kapitan do lekcji, nieznacznie ze Szwecji zeszedł na artylerię. Moje uwagi trafne co do rzucania granatów tak dalece zwróciły jego uwagę, iż odezwał się z uniesieniem:
– Ty, Kostecki, jak widzę, nieźle byś dowodził artylerią; oko jest, rezon nie lada, tylko
trzeba by nauki, nauki, a mianowicie obrotów.
– O! Proszę pana profesora, ja mam wielką ochotę do wojska, rąbałbym się dzień cały, lecz
nie ma kto wyuczyć.
– Słuchaj – mówił po chwili namysłu pan Solecki – przynieś no linijkę jaką dobrą na przyszłą lekcję, to ja ci pokażę główne cięcia.
No!... Więcej nie było trzeba dla nas, co to nie minęliśmy żadnej sposobności, aby uwolnić
się od lekcji. Toteż na drugi dzień, zamiast jednej, trzydzieści było linii; jeografia poszła na
bok, a miejsce jej zajęła musztra. Pamiętam, ogromnie szastaliśmy nogami, wywijali improwizowaną szablą tak śmiało, że niejeden z guzem potężnym powrócił do domu.
Tymczasem ksiądz rektor dowiedział się o naszej nauce i zgromił sekretnie pana profesora.
Wskutek tej perory posmutniał kapitan, a my z nim, i znowu wrócił dawny porządek jeograficzny, zaczynając od Marengo.
Krucho było z nami, profesor, jak skała, nie da się zmiękczyć niczym: ani Ratysbona, ani
Lipsk już wpływu na niego nie wywiera i tylko czasem, gdy wchodzi do klasy poważnie, a
spostrzeże niedobrze trzymaną linię przy prezentacji, wyrzeknie z udaną flegmą, hamując
uniesienie:
– Franuś, prościej rękę! Lipski, głowę do góry! Szlaski, nie garb się! – i na tym koniec.
Upłynął tym sposobem miesiąc, kończył się już i drugi, nastała zima, a pan profesor ani
pomyśli o mustrze; głuchy na pokusy, dyktuje, egzaminuje i przy każdej wzmiance o wojnie
spogląda z trwogą na drzwi, czy go rektor nie słyszy.
Ciężko to było jakoś chłopcom, że minęły tak błogie chwile zabawy, suszyli płodne w figle
mózgownice nad sposobem wzruszenia profesora, lecz nic skutecznego wynaleźć nie mogli.
Mnie to może najbardziej zajmowało, bo jakoś żal mi było owej rozkosznej musztry, która mi
się więcej podobała niż wyliczanie kilkudziesięciu księstw niemieckich, od którego język
łamał się tak jak dobrze zahartowane żelazo, gdy go zanadto zgiąć usiłujemy.
Pamiętam, było to w sobotę, jeografia przypadała na ostatnią godzinę po południu, a mieliśmy na lekcję jak raz o Saksonii. Wybiła trzecia godzina, skończyła się arytmetyka i wszedł
jak zwykle pan Sołecki, z tabakierką w jednej ręce, z chustką czerwoną zarzuconą przez drugą rękę i małą laseczką czarno pomalowaną, służącą do pokazywania na mapie. Stanął w katedrze, poprawił? Włosy spadające z łysiny i zapuściwszy wzrok po całej klasie upatrywał,
kogo by wyrwać. Ja, mając ułożony zamiar i chcąc zwrócić jego uwagę, kryłem się trwożliwie za plecy kolegi, okazując pewien niepokój, i żarliwie czytałem z kajetu, kiwając się jak
Żyd nad Talmudem.
Dostrzegł to pan profesor, uśmiechnął się radośnie, a zacierając ręce i spoglądając po
wszystkich, mówił powoli:
– Powie mi, powie mi... Kostecki!
Wystąpiłem na środek, ukłoniłem się nieśmiało i czekałem pytania.
– Co mamy dziś na lekcję?
– O Saksonii.
– Wyrysuj mapę i pokaż wszystkie miasta.
– Porwałem kredę, starłem tablicę i w kilku śmiałych rysach nakreśliłem Saksonię; potem,
odchrząknąwszy mocno, cieniutkim dyszkantem zacząłem od granic, rozległości, ludności,
klimatu, płodów; przeszedłem na Drezno, a potem na Lipsk.
– Lipsk – mówię – miasto handlowe, liczy trzydzieści księgarni, leży nad Elbą, pamiętne w
dziejach świata olbrzymią bitwą, stoczoną 1813 roku, gdzie tysiące armat, siejąc śmierć i
trwogę, huczało przez trzy dni i trzy nocy, gdzie... – stanąłem.
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– Gdzie co? – pytał zainteresowany profesor.
– Gdzie pan Solecki, kapitan artylerii, dokazując w rejteradzie cudów waleczności, padł
przeszyty czternastu kulami!.,.
– Fałsz, malcze! Kto ci o tym powiedział?! – wrzasnął zaiskrzony profesor.
– Historia o tym mówi i tradycja, a co Krzyż Legii Honorowej, na jego piersiach błyszczący, dowodzi! – wyrzekłem poważnie, wskazując na wstążeczkę zaczepioną w dziurce fraka
szanownego profesora.
– Przesadzasz, malcze, przesadzasz; skąd ci się wzięło czternaście? Było ich w samej rzeczy cztery.
– Mniejsza o to – odrzekłem, jakby lekcję kontynuując – dość, że waleczny kapitan upadł
krwią zbroczony, na wielką szkodę armii i jego, bo gdyby nie te rany i konieczność przeleżenia roku jednego w szpitalu, dziś byłby jenerałem albo marszałkiem i kto wie, jaki by obrót
wzięła bitwa pod Waterloo?
– Co ci się uroiło, mój kochany Kostecki! Kto ci to powiedział? Bo niepodobna, abyś to z
siebie mówił. Niepodobna, to nad wiek!
I stary profesor pokiwał głową z uśmiechem zadowolenia.
– Proszę pana kapitana, ja to z siebie mówię, jak mamę kocham, z siebie; i pewno się nie
mylę...
– Ależ, mój drogi– przerwał widocznie wzruszony profesor – skąd ty wnosisz, że ja bym
został marszałkiem?
– Bo kto potrafi tak dzielnie uformować karebatalion w rejteradzie i dotrzeć z nim do samego mostu, ten potrafiłby także całą armię zmienić w kare.
– No, no – mówił do siebie profesor, kiwając głową – diabli wiedzą, może by i tak było,
żeby nie ten most na Elsterze, żeby nie ten most... sapristi! No, no, a kto wie? Wszak Murat –
syn oberżysty...
– A pod Smoleńskiem – odezwał się Lipski – komu sam cesarz krzyż przypiął?
– A pod Berezyną? – dorzucił Kowalski.
– Dość, dość, moi kochani – powtarzał pan Solecki zamyślony – dość tych pochwał; starsi
nie ocenili... Co było, to nie jest! Dawniej się komenderowało, wojowało, a dziś, sapristi!
Człek wegetuje, i jak... A szkoda, szkoda... Może by i pułkownikowskie szlify świeciły tu –
mówił, wskazując tabakierką na ramię – szkoda... O marszałkowskie ani dudu, lecz do kroćset... Pułk bym uniósł przecie!
I poruszał głową, chodząc po klasie szybkim krokiem; czasem przystanął, wyprężył się jak
struna, podniósł na palcach; myśl marszałkowska snadź dobrze trafiła do serca, bo i tabaką
siał po podłodze, i chustka tylko koniuszczkiem trzymała się na ręce, powiewając jak chorągiew bojowa, i siwe kosmyki opadły z wierzchu głowy, formując szlify po ramionach, a pan
profesor chodził coraz szybciej i coraz żywiej... Cisza zaległa salę, a ja stojąc na środku nie
wiedziałem, co dalej mówić, bo jakaś pomimowolna cześć owładnęła umysłami swawolników, że żaden z nas nie śmiał przerwać podobnych marzeń profesora. Nareszcie jeden odezwał się głośno:
– Kostecki! Jakże to było pod Lipskiem?
– Widzisz, jak Sasi przeszli na stronę sprzymierzonych – mówiłem, zwracając mowę do
pytającego – zaczęła się okropna i krwawa rejterada: pułkownik zginął, podpułkownik głowę
stracił, a pan kapitan jak krzyknie: „Formuj kare!!!...”
– Co to jest „kare”? – przerywa Stalski.
– Ot, robi się trójkąt...
– Bredzisz, malcze! Tfu! Kto widział tak mówić! – zawołał pan Solecki, który odbywając
swój spacer po sali usłyszał ów wyraz „trójkąt”. – Nie wiesz to – mówił coraz żywiej, stawając przede mną i pukając tabakierką po ramieniu – nie wiesz to, że „kare” znaczy kwadrat!
– A jakże to się robi? – zapytał któryś z uczni.
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– Po prostu komenderuje się: w prawo, w lewo, formuj kare! I żołnierze zachodzą flankami
w dwa szeregi: jedni naprzód, drudzy w tył, inni na prawo, inni na lewo, i tak maszerują,
strzelając do nieprzyjaciela.
– Proszę pana profesora, to ci, co są w środku, postrzelają tych z brzegu?
– Ale gdzież znowu? – odpowiedział, robiąc kwaśną minę Solecki – w środku przecież
mieści się artyleria sztab.
– Nie rozumiem, jak to być może.
– Oh, ciasna głowo! Zaraz ci pokażę: niech no tu wyjdzie kilku na środek.
Lecz zamiast kilku, wybiegło kilkunastu, skacząc przez wierzch ławek i hałasem zeskakując na podłogę.
– Po co was tylu, dosyć czterech; a cicho, psotniki! Jeszcze rektor usłyszy i znowu bieda
będzie.
– Proszę pana profesora, dziś sobota, ksiądz rektor zajęty tygodniową wypłatą.
– Ja widziałem, jak spać poszedł – mówił jeden.
– Podobno chory na rękę – krzyczał drugi.
– Ma zastępstwo w czwartej klasie na górze – dodał trzeci.
– No, no! Dosyć! Tylko cicho, przez Boga, pójdźcie już, a nie po ławkach.
Wysunęło się ze dwudziestu na środek – eks-kapitan ustawił ich we dwa szeregi, a że okazała się mała liczba, przywołał znowu czterech i zaczął ich obracać pokazując, jak to potrzeba
się skręcać, by utworzyć czworobok. Gdy wszyscy zdawali się doskonale już pojmować, stojąc jak mur w szeregach, profesor usunął się do katedry i wziąwszy w rękę ową pałeczkę do
skazywania na mapie służącą uroczyście zawołał: ,,Formuj kare!”
Chłopcy zrobili obrót; część udała się w prawo: część w lewo, mieszając się bez porządku,
bo nie mogąc rozstawić się w cztery szeregi; z powodu szczupłości miejsca, skupili się w jedną masę, wcale nie wyglądającą na kwadrat.
Eks-kapitan krzywił się i cmokał ustami z niezadowolenia, brał każdego za ramię, popychał w różne strony chcąc ułożyć czworobok, lecz widząc, że zamiast porządku, coraz bardziej się mieszają, machnął ręką syknąwszy:
– To na nic się nie zdało! Widocznie ciasno; kiedy indziej wam pokażę: na miejsca, chłopcy.
–Proszę pana kapitana, zsuniemy ławki pod okna – zawołał jeden.
– Do czego znowu hałasy robić, dajcie pokój, usłyszą!
– Kto usłyszy, panie kapitanie? My cichutko zsuniemy!
I nie czekając pozwolenia profesora rzucili się do ławek: jeden za bok, drugi za wierzch,
trzeci za środek, ten za podnóżek, rwali, szarpali, popychali; dość, że w minutę uprzątnięto
salę, nakurzywszy porządnie, powalawszy się jeszcze lepiej, bo to były dość grube i ciężkie
ławki, może od lat dziesięciu nie ruszane.
– Co robicie, chłopcy! Dajcie pokój! Czy to potrzebne? A co to za nieposłuszne! – wołał
profesor, stojąc w katedrze i pocierając łysinę.
– Teraz, panie kapitanie, w czterdziestu!
– Po co tylu, po co, dość dwudziestu czterech, reszta do ławek!
Lecz oni już stanęli w dwa szeregi z liniami i tak jakoś porządnie, prościutko się ustawili,
tak wołali: ,,Panie kapitanie!”, że pan profesor, miękczony co chwila tym kapitanem, już się i
nie sprzeciwiał, tylko wyszedłszy wolno z katedry objaśniał zwroty, wykręcając się na
wszystkie strony i posuwając rękoma, tak jakby całe szeregi poruszał.
Pierwszy obrót się udał: uwijając się niezgrabnie sklecili jednak czworobok, lecz przy podobnej krętaninie dość hałasowali, krzycząc, popychając się i stukając nogami. Wtem zaszeleściło coś na korytarzu – któryś zawołał: ,,Rektor”, i dziatwa, jak spłoszone stado jeleni, rzuciła się w największym nieładzie na miejsca, a pan Solecki jeszcze szybciej zemknął do katedry.
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Nastała chwila ciszy... Wszyscy z natężonym uchem czekali, co dalej nastąpi – lecz szmer
ustał, a jeden z odważniej szych uchylił drzwi i przekonano się, że nikogo nie było. Więc
znowu wszystko sypie się na środek, ale przestraszony profesor już nie chce powtarzać nauki.
– Dość, dość tego; stukacie jak pułk kirasjerów; nie można, nie można!
–Mój panie kapitanie, jeszcze raz! – wołały zewsząd piskliwe głosiki – już cichutko będziemy się sprawiać!
– Ale nie można – mówił zakłopotany profesor – stukacie butami...
– To zdejmiemy! – zawołał któryś z grona.
– To zdejmiemy! – powtórzyli chórem i nie czekając przyzwolenia, gdzie który stał, siadał
na podłodze operując nogi.
– Czyście poszaleli, chłopaki?! do czego to podobne; na miejsca mi zaraz! – wołał półgniewno profesor – a to koniec świata!
Lecz głos jego ginął wpośród pięćdziesięciu głosów; rozkaz nie trafił do przekonania, bo
za chwilę już wszyscy, z zaiskrzonym wzrokiem i twarzą pałającą radością, stanęli w szeregi
bosymi nogami, prezentując improwizowane karabiny.
– A niech by też nadszedł rektor – wymówił kapitan – śliczna by się wywiązała awantura.
– Nie przyjdzie! Nie przyjdzie! – wołali chłopcy.
– Nie można, moje dzieci, ubierzcie się natychmiast, bo i ja musiałbym pukać; moje buty
jeszcze wojskowe, całe podbite gwoździami...
– Niech i pan profesor zdejmie – zawołał Lipski.
– I pan profesor! – gruchnęła dziatwa, klaskając. w ręce.
– Sfiksowali! Jak Boga kocham, sfiksowali!
– Mój panie kapitanie! Mój złoty! Mój tysiączny! Mój kochany! – błagali, składając ręce i
zbliżając się do katedry.
– A idźcież sobie z Panem Bogiem! Dajcie mi święty pokój! – wołał pan Solcki, nie mogąc
się opędzić malcom, którzy obstąpiwszy go dokoła całowali po rękach, po nogach, powtarzając prośby; gdy tymczasem żarliwsi ciągnęli buty z całej siły.
– Dajcież pokój, szaleńcy! Co robicie! – krzyczał, szamocąc się na wszystkie strony. – a
rektor! Rektor się dowie?
– Nie dowie się, nie powiemy, mój panie profesorze, nikomu a nikomu.
– Ale ja chodzę po wojskowemu, moje skarpetki są...
Lecz wszystkie nalegania, prośby, groźby, gniewy, były na próżno. Swawolnicy już ściągnęli buty, porwali między siebie, a wydzierając jeden drugiemu zmykali po kątach. Kapitan,
zdesperowany, nie wiedział, co robić z nogami, chował je biedny pod katedrę, zakrywał, zasłaniał chustką, dziennikiem, nawet połami fraka, wił się jak wąż w fotelu, a nie śmiał wystąpić z katedry dla odzyskania obuwia, wstydząc się pokazać uczniom wojskowe skarpetki nie
pierwszej całości. Tymczasem młodzi rabusie, chcąc zapewne przysłużyć się panu profesorowi, zanieśli z tryumfem owe buty do pieca, a że były mokre, otworzyli drzwiczki i ustawili
na gorących węglach dla osuszenia.
Wszystko to odbyło się w jednej minucie. Pan Solecki już nie groził, lecz prawie błagał
malców, aby się uspokoili i przynieśli mu wydarty zabór, lecz krzyki, śmiechy, stukania, całusy, prośby głuszyły i pochłaniały jego wyrazy. Zamieszanie doszło do najwyższego stopnia.
Naraz uderza czwarta, dzwonek odzywa się na korytarzu i wszystko, co żyje, zmykając na
miejsca rzuca się do ubierania. Ma się rozumieć, zapomniano tu o profesorze; każdy rad jak
najprędzej wymknąć się do domu szukał; ten książek, ten czapki, ten butów, ten linii, a profesor, krzywiąc się najkomiczniej, siedział jak przykuty w katedrze, czekając zmiłowania bożego, gdyż nie wiedział nawet, co się z jego butami stać mogło.
Ale nie tu był koniec jego frasunków, bo gdy już miano wychodzić i gdy gromada malców
z książkami pod pachą tłocząc się ku drzwiom do wyjścia zdołała takowe otworzyć, ukazał
się na progu sędziwy rektor, a wchodząc do klasy, wrócił wychodzących i drzwi zamknął za sobą.
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Wszyscy stanęli jak wryci, nie śmiejąc słowa przemówić; rektor czas niejaki popatrzył po
sali, nie mógł pojąć, co znaczy taki nieporządek, co znaczą te ławki do ścian pozsuwane, nareszcie zwróciwszy się do profesora, siedzącego wciąż w katedrze, groźno zapytał:
– Co się tu dzieje, panie Solecki? Kto te ławki pozsuwał?
– To, to, to – bąknął, czerwieniąc się profesor – panie rektorze... Jeografia!... – lecz nie ruszył się z miejsca.
Ubodło to widać rektora, iż profesor zapomina dla niego winnego uszanowania, zagniewało i to, że nie może się dowiedzieć powodu zamieszania, zbliża się więc szybko ku katedrze, bierze profesora za rękę, a obracając się do potruchlałych uczni mówi rozkazująco:
– Na miejsca! Czekać – a do Soleckiego ciszej: – Panie profesorze, proszę ze mną! – i ciągnie go ku drzwiom za rękę.
Solecki, pomieszany do najwyższego stopnia, trzyma się mocno drugą ręką poręczy krzesła, wsuwa dalej nogi w zakryty róg katedry i odpowiada drżąco rektorowi:
–Daruj, panie rektorze, ale ja wyjść nie mogę.
– Dlaczego? – woła przelękniony staruszek – panie Solecki, dla Boga! Co panu jest? Czy
pan zasłabłeś?!,..
– Nie, nie – odpowiada profesor – ale wyjść nie mogę.
– Co się to ma znaczyć, mój panie?! – krzyczy zaiskrzony rektor i szarpie mocno za rękę
profesora.
Ten pociągnięty siłą, aby nie upaść z krzesłem, zerwał się na nogi, a rektor ze zgrozą wtedy zobaczył, iż pan profesor bez butów.
– Pan bez butów chodzisz do klasy!! – wrzasnął na całe gardło, odskakując od niego.
– Nie, panie rektorze – odrzekł śmielej Solecki – tylko mam ranę na nodze, która nie pozwala mi siedzieć w butach.
– Co znowu, co znowu – mruczał rektor, kiwając głową – kto widział, panie, jak to można?
W końcu obrócił się do uczniów, wołając:
– Do domu!
Malcy rzucili się ku drzwiom; jeden przez drugiego przytuliwszy uszy zmykał co tchu
starczyło na ulicę, a ochłonąwszy z pierwszego wrażenia skupili się wszyscy przed szkołą,
radząc niespokojnie, co z tego będzie.
– A jaki poczciwy pan kapitan: nie wydał nas.
– Prawda, prawda – powtórzyli wszyscy.
– Szkoda go; biedak tak się zawstydził.
– Jak ty mówisz? Wyda się to?
– Co się nie ma wydać?
– To będzie źle.
– Oj, źle.
Te i tym podobne wykrzyki wyrywały się z gromadki potrwożonych malców, gdy tymczasem pan rektor siedział wciąż w klasie z profesorem, chodził po sali, krzyczał, rozkładał rękoma – jak donosili niektórzy szpiegujący pod oknem.
– Czekajmy na niego! – zawołał jeden.
– Czekajmy! – powtórzyła reszta i podsunąwszy się w boczną uliczkę wyglądali zza węgła
domostwa, rychło profesor się ukaże.
Wybiło wpół, wybiła piąta na wieży miejskiego kościoła, a profesora jak nie ma, tak nie ma.
– Gotów go do kozy wsadzić rektor – odezwał się jeden.
– Eh, co znowu, profesora? – rzekł drugi.
– A cóż ty myślisz, taki złośliwy?! – mówił trzeci.
– Wiecie co! – zawołał Lipski – źleśmy zrobili, będzie bieda; otóż nie ma innej rady, tylko
po mszy jutro wszyscy pójdziemy do klasy, tak jak tu jesteśmy, i będziemy siedzieć sobie w
kozie do wieczora. Zgoda?
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– Zgoda! Zgoda! Przyjdziemy jutro z książkami – wołali pocieszeni chłopcy i rozbiegli się
do domów.
Nazajutrz była już trzecia z południa, gdy w klasie trzeciej zgromadzonych pięćdziesięciu
uczniów siedziało jeszcze na swoich miejscach, cichuteńko jak makiem zasiał.
Lipski przy tablicy powtarzał półgłosem jeografię, wszyscy słuchali z zajęciem! Jeden odpowiedział, wychodził drugi i tak następnie. Żołądki malców kurczyły się z głodu, niektórym
nawet i niedobrze się robiło, lecz żaden ani myślał o wyjściu. Tymczasem gospodynie po
stancjach nie widząc przy stole swoich chłopców, a koledzy nie wiedząc, gdzie się podzieli,
niepokoili się o nich i już zamyślali donieść rektorowi o zniknięciu trzeciej klasy, gdy poczciwy Solecki dowiedziawszy się o tym przypomniał sobie, że widział po mszy, jak jeden za
drugim cichaczem wsuwali, się do klasy; uśmiechnął się więc radośnie, zatarł ręce, poprawił
łysinę – i pobiegł do rektora.
Właśnie ostatni z uczni już kończył powtarzanie jeografii, już ściemniać się na dworze zaczęło, gdy rektor wraz z panem Soleckim podeszli cicho pode drzwi i wpadli niespodzianie do
klasy.
– Co wy tu robicie? – krzyknął niby groźnie rektor.
– Proszę pana rektora, siedzimy w kozie.
– Kto wam kazał?
– Samiśmy sobie kazali – odpowiedział Lipski – bo zrobiliśmy źle, proszę pana rektora,
więc się też karzemy za to.
– A dawno tu już jesteście?
– Od dziewiątej z rana.
– To za długo, za długo, chłopcy idźcie do domu, ja się wcale na was nie gniewam, tylko
przeproście serdecznie pana profesora i nie róbcie głupstw więcej! Dobrze, dzieci, dobrze –
mówił po chwili rozrzewniony – tak lubię, tak lubię; poznaliście złe, samiście sobie wymierzyli karę; ale po cóż tak długo? No, idźcie, idźcie!
Dopieroż jak się posunie dziatwa; jak zacznie przepraszać rektora, profesora, całując po
rękach, po nogach, wieszając im się po szyi, to starcy do łez się rozczulili.
– Dobrzy to będą ludzie – mówił drżący ód wzruszenia rektor do pana Soleckiego, wychodząc z klasy.
– Sapristi! A nie mówiłem, panie rektorze? Nie mówiłem? Zaręczam, oni by sutannę z
księdza rektora ściągnęli, a nic by im ksiądz rektor nie mówił; to istna pokusa.
– Prawda, prawda, panie profesorze! Ale już zmiłuj się, zaprzestań musztry.
– Daję panu rektorowi kapitańskie słowo – odrzekł poczciwy Solecki.
– Wierzę, wierzę, mój panie, szczególniej temu kapitańskiemu. Dobranoc.
– Dobranoc.
I rozeszli się obaj; kapitana-profesora wszyscy odprowadzili do domu z oznakami najszczerszej radości. Przez całą drogę nie mogli się nacieszyć z szanownym starcem; a gdy go
już żegnali przed sienią, pan Solecki przemówił uroczyście:
– No, moje dzieci, bądźcie zdrowi! Idźcie do domów tylko nie mówcie o tym przed nikim i
nie wspominajcie nigdy w klasie o musztrze, bo, jak was kocham serdecznie, musiałbym się
pogniewać.
– Nie będziemy, nie! Nie! – zawołali jednozgodnie.
I wiernie tego dotrzymali, bo jeografia szła odtąd jak najlepiej, żaden ani pomyślał w klasie o musztrze; tylko co do tajemnicy, ta na drugi dzień zaraz rozniosła się po mieście i pokazało się w końcu, że pan Solecki po owej rozprawie z rektorem, nie mogąc znaleźć butów w
piecu będących, zmuszony był przesiedzieć tam do nocy, a wtedy, pożyczywszy ogromnych
sandałów od kalefaktora, sunął cichaczem do domu.
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LEONARD SOWIŃSKI
1831 – 1887
,,Był poetą burz, błyskawic, i mroku. – Celów niedościgłych, pragnień Tantala...”
Przytoczone tu słowa umieścił Sowiński w swoim tragicznym Nagrobku poety, a pisząc je
myślał oczywiście o sobie samym: tak dokładnie przylegają one do jego twórczości i tak
wiernie wyrażają jego bogatą, a skomplikowaną psychikę. Nakreślił je na dwa lata przed zgonem, oglądając się poza siebie i przechodząc myślą przebytą już drogę życiową. Zaczęła się
ona w cichej wioseczce ojcowskiej na Podolu i potoczyła przez Międzybóż i Żytomierz, gdzie
uczęszczał do szkół, do Kijowa, gdzie święcił tryumfy na dwóch kolejno wydziałach uniwersytetu: filologicznym i lekarskim. Zdobywszy tam sławę jako poeta i jako działacz demokratyczny, wyjechał Sowiński za granicę – do Niemiec, Belgii, Francji i Włoch – gdzie chłonął w
siebie nie tylko piękno oglądanych arcydzieł, ale również mądrość postępowych idei społecznych. Po powrocie do kraju rzucił się w wir życia literackiego i działalności społecznopolitycznej i trwał w nim aż do pamiętnego roku 1862, kiedy to aresztowano go za zredagowanie słynnego adresu kamienieckiego, domagającego się od cara przyłączenia Podola pod
względem administracyjnym do Królestwa Kongresowego, a później zesłano w głąb Rosji:
najpierw do Kurska, później zaś do Szczygr.
Na zesłanie wyjechał jako ognisty, natchniony i wrący chęcią do czynu zapaleniec, wrócił
z niego w r. 1868 jako na pół starzec – zrezygnowany, zwątpiały, chory, a przy tym opanowany nieuleczalnym alkoholizmem.
Pozwolono mu osiedlić się w Królestwie, osiadł więc w Warszawie, skąd rzadko już tylko
się wydalał, utrzymując się z najróżnorodniejszych prac literackich, które wystarczały mu na
to zaledwie, aby nie umarł z głodu.
W nowym otoczeniu czuł się źle, a poczuł jeszcze gorzej, gdy w literaturze zatryumfowały
prądy pozytywistyczne, spychając na margines dogorywających przedstawicieli romantyzmu.
„Czas poezji przeminął, myśmy zabici!” – wołał wówczas zrozpaczony Sowiński.
Jedynym lekarstwem na ogarniającą go chandrę były wspomnienia dzieciństwa i młodości,
do nich też najczęściej uciekał, aby odseparować się od przykrej rzeczywistości warszawskiej.
Owocem takich rozmyślań stały się najpierw interesujące wspomnienia uniwersyteckie, ogłoszone drukiem pt. Obrazki z dawno minionych czasów, a później wspomnienia z dzieciństwa,
zainaugurowane niewielkim obrazkiem opublikowanym w jednym z kalendarzy stołecznych,
potem zaś rozbudowane do sporego tomu Wspomnień szkolnych, który ukazał się w r. 1885.
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,,Rozpoczynam ten pamiętniczek w Dzień Zaduszny – pisał poeta w przedmowie do tej
ostatniej książki. – Godzi się więc westchnąć na wstępie do Stwórcy wszech rzeczy o wieczny
odpoczynek dla tych, którzy go nie znali za życia i o światłość wiekuistą – dla jutra”.
To posępne westchnienie, współczesne cytowanemu już Nagrobkowi poety, dobrze odbijało nastrój nieszczęśliwego wygnańca, który oddalony setkami mil od wszystkiego, co najbardziej w życiu ukochał, bał się, że może umrzeć, zapomniany, w murach szpitala.
Wyzwolenie nadeszło w r. 1887, gdy poetę – chorego już i niedołężnego – pozwolono
przewieźć na Ukrainę.
Żył tam już zaledwie parę miesięcy i umarł „z jękiem w piersi i palącą łzą w oku...” –
szczęśliwy chyba jednak, że umiera wśród swoich i na ziemi, z którą był tak mocno związany.
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ZE WSPOMNIEŃ DZIECINNYCH

Było to przed laty... Kilkudziesięciu (termin najdogodniejszy dla starych kawalerów i małżonków niestarych)... Miałem natenczas rumiane jagody, oko połyskujące wielkimi nadziejami – i siódmy rok w dodatku.
Oczywiście byłem obywatelskim synem. Ojciec, dorabiający się grosza na żyznej podolskiej glebie, był trochę... Trochę despotą; matka była... Matką.
Miałem cztery siostry; jedną o rok starszą ode mnie– drugą o rok młodszą – jeszcze jedną
– i czwartą w kolebce.
Wychowanie nasze odbywało się po staroświecku, stosownie do wyobrażeń, zasobów i
oszczędności ojca. W drugim roku życia bełkotaliśmy już ,,Ojcze nasz”, w trzecim poznawaliśmy się z elementarzem, w czwartym czytaliśmy wybornie, w piątym zaczynaliśmy pisać.
Nauczycielką naszą była matka, egzaminatorem ojciec.
Zabawialiśmy się budowaniem domków w wielkim owocowym ogrodzie. Za materiał służyły nam okruchy cegieł i kołki od częstokołu. Towarzyszkami zabaw naszych były młodziutkie służące, kotka z ulubionymi kociętami, a czasem łaskawa, choć groźna na pozór
Kurta.
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Łatwa i nienużąca nauka, krzątanie się koło zabawek, pieszczoty matki, opychanie się łakociami, sen dziecinny, słodki, nieprzespany, nareszcie marzenia o jakichś gmachach kryształowych zapełniały nam życie. Czasami na podobieństwo grzmotu przestraszał nas gniewny
głos ojca... Natenczas jak koteczki spłoszone chowaliśmy się po rozmaitych kryjówkach, ażeby po chwili rozpocząć na nowo swawole i figle.
Razu jednego w piękny dzień letni siedzieliśmy wszyscy w ganku nad ogromną misą truskawek. Ojciec jadł swoje ananasowe, z osobnego talerza. Matka była w pokojach. Wtem
zaszczekały psy i obces rzuciły się ku otwierającej się furtce. Na podwórzu ukazał się jakiś
mężczyzna w szarej nankinowej kapocie, z niewielkim zawiniątkiem pod pachą. Wprawne
ojcowskie oko poznało, że było to coś z waszecia – prawdopodobnie kandydat na ekonoma.
– Rozbój! Dejdesz! Kurta! – zawołaliśmy wszyscy razem.
Psy złagodziły napad. Po chwili przybysz oparł strudzoną rękę z zawiniątkiem o słupek
gankowy, a drugą zdjął czapkę.
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!– wyrzekł cichym, lecz dosyć pewnym głosem.
– Na wieki wieków! – odpowiedział ojciec. – Kto waćpan jesteś?
– Szukam miejsca nauczyciela, wielmożny panie.
– A czy już uczyłeś dzieci?
– Uczyłem, proszę pana. Byłem dwa lata u pani Terajewiczowej w Pilawce i rok u pana
Pękalskiego w Połonnem.
– Dlaczegóż tak krótko?
– Uczniowie moi poszli do szkół – jeden do pierwszej, a dwaj do drugiej klasy.
– Jak się nazywasz?
– Jakub Grochowicz.
– Szlachcic?
– Z antenatów, wielmożny panie.
Ojciec wziął z ławki książkę odłożoną przed podwieczorkiem i podał ją panu Grochowiczowi.
– Przeczytaj waćpan cokolwiek.
Wytrawnym był widać mędrcem pan Grochowicz, bo nawet nie zarumienił się na takie
dictum, lecz wziąwszy do rąk Przypadki Doświadczyńskiego, odczytał płynnie i z deklamacją
właściwą całą stronicę.
– Dobrze... A piszesz ładnie?
Grochowicz w jednej chwili rozwinął zawiniątko (na wszystko to z gorączkową patrzyliśmy ciekawością) i wydobył stamtąd kałamarzyk podróżny – przedmiot, który od razu zjednał
uwielbienie naszej gromadki... Następnie położywszy na słupku wyjętą z kieszeni jakąś książeczkę, w której znalazło się i pióro, i oparłszy się o poręcz ganku, zaczął pisać.
– Pokaż waćpan – wyciągając rękę, rzekł ojciec.
Pismo pana Grochowicza wywołało mu na ustach uśmiech zadowolenia. Książeczka z rąk
ojca przeszła do naszych. Z uczuciem najgłębszego podziwu dla mądrości przybylca odczytaliśmy na kartce papieru znany nam na pamięć wiersz Kochanowskiego:
Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi...
Pismo wydało się nam arcydziełem sztuki kaligraficznej.
– A arytmetykę umiesz? – zapytał ojciec,
– Nie chwaląc się, wielmożny panie, umiem.
– Trzy razy siedemnaście?
– Pięćdziesiąt jeden.
– Sześć razy trzysta dwadzieścia pięć?
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– Tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt.
– W trzydziestu sześciu rublach ile złotych?
– Dwieście czterdzieści.
Ojciec nie panował już nad swoim ukontentowaniem i żartobliwie śmiać się zaczął.
– Oj, pomyliłeś się.
– Nie, łaskawy panie – odpowiedział również wesoło, ale i stanowczo zarazem mędrzec.
W tej chwili uczułem dla pana Grochowicza gorącą sympatię i oddałbym wszystkie swe
domki za to, ażeby egzaminowany wyszedł z tryumfem.
– Ileżbyś chciał za przygotowanie malca do szkół w przeciągu roku?... Przy tym uczyłbyś
panienki arytmetyki...
– Trzysta złotych, wielmożny panie – odrzekł nieśmiało nauczyciel.
– Zwariowałeś! – zawołał z uniesieniem ojciec.
Rozpoczął się targ, który nie wiem dlaczego bolał mię niesłychanie. Ojciec ofiarował sto
złotych; nauczyciel żądał dwustu pięćdziesięciu; skończyło się na zobopólnym ustępstwie.
– A zatem – powstając i reasumując warunki, rzekł ojciec – dwieście złotych, mieszkanie
w oficynie, stół z ekonomem, światło i opranie bielizny; a za to dwie lekcje po parę godzin z
rana i po obiedzie. Idź waćpan do oficyny – rozgospodaruj się... Ale – ale... Czyś czasem nie
tego?... – zapytał nieufnie, wskazując wymownym gestem organ przeznaczony do połykania.
– Nie, proszę pana... Przed obiadem kieliszek, przed wieczerzą, jeżeli łaska, a więcej ani
kropelki.
– No, dobrze.
W ten sposób zdobyliśmy sobie nauczyciela.
Nazajutrz rozpoczęły się lekcje, do których przystąpiłem z dostatecznym zasobem wiadomości i dobrych chęci. Z panem dyrektorem zaprzyjaźniliśmy się bardzo prędko. Było to
stworzenie potulne, dobre i potężnie znękane życiem, lecz nie tak znowu rozpaczliwie, ażeby
trzydziestoletnie serce jego nie uderzyło niekiedy życzliwszym uczuciem dla ludzi, a usta nie
uśmiechnęły się na uśmiech dzieci. Z upodobaniem słuchał paplaniny naszej o domowych
wypadkach; z wdzięcznością przyjmował drobne podarunki, które po kryjomu posyłała mu
przez nas matka; nie gardził nawet ciastkami i owocami, które mu przynosiliśmy wracając z
obiadu, stół bowiem miał skromniejszy od naszego i jadał z ekonomem, panem Buńczukiewiczem, mężem grozy i bata. Dwa razy tylko obaj ci waćpanowie usiedli z nami przy jednym
stole: raz po łamaniu się opłatkiem, a drugi raz po jajku święconym. Pan Buńczukiewicz miał
przynajmniej znajomych, wieczorami na swojej kucej robił wycieczki do wiosek sąsiednich,
umizgał się do ekonomówien, grywał z organistą lubarskim w mariasza lub ćwika. Pan dyrektor był pod ściślejszą kontrolą. Smutne, smutne to było życie bez książek, bez towarzystwa, bez przyszłości... Swobodne od lekcji godziny spędzał leżąc na łóżku i wpatrując się
bezmyślnie w sufit albo łowiąc natrętne muchy, które natychmiast wypuszczał z dobrodusznym uśmiechem, albo też pisząc i przepisując coś w kajecikach z szarego papieru, pozszywanych i poobcinanych z największą starannością.
Raz przyniosłszy mu parę jabłek, zapytałem:
– Co to pan dyrektor pisze?
– Powieść – odpowiedział.
– Proszę mi ją przeczytać.
– Poczekaj... Niech skończę.
Po chwili słuchałem z nadzwyczajną uwagą ukraińskiej legendy o chciwym parochu, do
którego przyrosła skóra wołowa, użyta w celu przestraszenia i ograbienia ubogiego kmiecia,
któremu udało się wynaleźć skarb, gdy kopał grób dla dziecka swojego.
Zachwycony pobiegłem do domu i opowiedziałem ojcu i siostrom o cudownym utworze.
Ojciec wyszedł z całą rodziną na ganek i kazał mil przywołać pana dyrektora, dodając,
ażeby z sobą wziął rękopis. Dyrektor stawił się na wezwanie.
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– Co to za głupstwa czytałeś tam waćpan dziecku? – zapytał ojciec.
– E, to nie głupstwo, proszę pana... To bardzo śmieszna powiastka.
– Może co nieskromnego?
– Broń Boże!
– No, to przeczytaj nam wszystkim.
Dyrektor wypełnił rozkaz wyśmienicie. Ojciec się śmiał do rozpuku, strojąc w wyobraźni
swojej własnego parocha w skórę wołową, co i nam wszystkim nasuwało się na myśl, bo
wiedzieliśmy, że pomiędzy ojcem a księdzem wrzała nienawiść zacięta.
– Przepisz no mi pan tę bajeczkę.
– Niech służy panu dobrodziejowi– odrzekł dyrektor, wręczając ojcu ozdobny kajecik.
W godzinę potem odniosłem panu dyrektorowi starą kamizelkę ojcowską.
Nazajutrz siedząc w ganku ojciec skinął na dyrektora wychodzącego z oficyny.
– A czy nie masz tam jeszcze czego śmiesznego? – zapytał.
– Mam, proszę pana.
I duchem poleciał do swego pokoju, a po chwili ukazał się z małą drukowaną książeczką,
zatytułowaną: Wojna żydowska.
Zaledwie ojciec przebiegł kilka początkowych wierszy, parsknął śmiechem serdecznym.
– Dzieci! Chodźcie tutaj... Słuchajcie!
Bul to jednego zidziowskiego lata,
Co robił strachów po całego świata;
Zidziów się schodzili, by wojsko zrobili –
Aj waj mir! itd.
Śmiech i okrzyki rozlegały się po każdym wierszu coraz głośniej.
Na domiar uciechy zjawił się niespodziewanie Szamko arendarz, przebiegły i mądry Żyd,
który od lat kilkunastu zostawał w, kupieckich stosunkach z ojcem.
– No, słuchaj no, Szaraku... Nic podobnego w życiu nie słyszałeś – zawołał ojciec.
– No, słucham,
Rozpoczęło się na nowo czytanie. Śmiechy doszły do łez. Śmiał się i Szamko, lecz jakoś
mądrze, nie wiadomo, czy z poematu, czy z autora, czy ze śmiejących się słuchaczów i czytającego.
Zdarzenie to znacznie polepszyło stosunki pomiędzy ojcem i dyrektorem. Doszło do tego,
że codziennie przed obiadem zawoływano go do pokojów na kieliszek wódki i sam ojciec
wypijał do niego. Obiady jednak zawsze pan Grochowicz jadał w oficynie. Ojciec lękał się
zbytniej poufałości i zgorszenia, jakie mogłoby zaćmić niewinność naszą w razie nieprzyzwoitego znalezienia się pana dyrektora. Obawy te były całkiem płonne. Poczciwy Grochowicz był milczący jak mruk, a skromny jak szesnastoletnia panienka. Wtedy nawet gdy karcił
opieszałość lub krnąbrność moją, nie zdobywał się na żadną dobitniejszą przenośnię, lecz
tworzył nowe, całkiem niezrozumiałe wyrazy, składane po większej części z dwóch rymów,
np. Szurek-murek, Korba-czorba itp. W ostateczności uciekał się do przymiotników, nie zapominając o rymie. Raz gdy drzemiącemu połechtałem nos kitką pióra, wykrzyknął z oburzeniem: ,,Ach, ty Korbo dardańska! Czorbo markietańska!”
Nauka niewiele zmieniła porządek codziennego życia naszego. Te same zabawy, ta sama swoboda, z wyjątkiem czterech godzin na dzień, służyły nam jak przedtem. Rok upłynął jak chwila.
Pewnego wieczoru, wracając z ogrodu, ujrzałem w ganku widok tak niezwyczajny, żem z
zadziwienia osłupiał prawie. Na jednej ławce siedział ojciec, układając na stojącym przed
sobą stoliku błyszczące złotówki w niewielkie, równej wysokości kolumny; a naprzeciwko na
drugiej ławce podobnież siedział (o dziwy!) pan dyrektor z lampką miodu w ręku. Przed ojcem również stał nalany kieliszek. Zbliżyłem się, lecz nie zwrócono na mnie najmniejszej uwagi.
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– Oto masz waćpan dwieście złotych – rzekł ojciec – a to na drogę – i wskazał mu dwie
kupki dziesiątek. – Przenocuj, a jutro o świcie będziesz miał konie gotowe do Połonnego. Nie
trzymaj mi ich tylko waćpan i nie jedź zbyt szybko.
Pan dyrektor zgarnął zasługi swoje do starego woreczka i ucałował ojca w ramię.
– No, wypij jeszcze kieliszek i bywaj zdrów... Szanuj się, a dobrze ci będzie. Zaraz zaniosą
ci kolację.
Pan dyrektor poszedł do oficyny, a ja nie ważąc się rozpytywać ojca, pobiegłem do matki.
– Czy Grochowicz wyjeżdża? – zapytałem.
– Wyjeżdża jutro. Po kolacji zaniesiesz mu to zawiniątko, tak żeby ojciec nie widział. Jest
tu trochę bielizny. Oddasz mu także parę kurcząt i chleb na drogę.
Zrobiło mi się niezmiernie przykro. Po wieczerzy uiściłem się z polecenia matki. Pan dyrektor pochwycił drżącymi rękami zawiniątko i nachyliwszy się nad tłomoczkiem, w który
układał swoją mizerię, wymówił jakimś głuchym, niezwyczajnym głosem;
– Podziękuj mamie.
Wtem sama matka ukazała się we drzwiach.
– Daj ci Boże, panie Grochowicz, zdrowie i szczęście za pracę twoją – przemówiła z poczciwym wzruszeniem. – Byłeś dobrym dla moich dzieci – i ja ci nie zapomnę tego.
Podała mu rękę – i pomimo łez cisnących mi się do oczu, dostrzegłem na twarzy pana dyrektora dwa perliste strumienie, a w ręce matki dwa dukaciki błyszczące.
Matka wyszła... Nadbiegły siostry.
– No, cóż? – z udaną wesołością i zapłakanymi oczami wyrzekł dyrektor. – Rozstajemy
się... Ty, kawalerze, pojedziesz do szkół...
– Do szkół? – powtórzyłem machinalnie.
– Oczywiście. I cóż byś robił w domu?
Przypuszczenie to przyjąłem z jakimś odrętwieniem. W tej chwili myślałem o zaokrąglającym się coraz bardziej tłomoczku dyrektora, o kałamarzyku podróżnym i o czterech kajecikach oprawnych, które leżały na stole.
– A to macie na pamiątkę ode mnie – wyrzekł dyrektor, wręczając każdemu po kajeciku. –
Znajdziecie tu ładne wierszyki i piosenki nabożne.
– Michaś! – zawołał ojciec z ganku kilkanaście kroków odległego od oficyny.
Wybiegłem co prędzej i otrzymałem polecenie wręczyć panu dyrektorowi garnitur ojcowski. Jedyny to był objaw pewnej względności ze strony ojca dla nauczyciela, że nie służących,
lecz mnie używał do podobnych poleceń.
Pan dyrektor przyjął podarunek z podziękowaniem, ale bez rozczulenia. Zdawało mi się
nawet, że słowo ,,podziękuj” wymówił jakoś posępnie i niełaskawie.
– A teraz pożegnam was... Idźcie spać, dzieci... Bądźcie zdrowi i pilni... Kochajcie Boga,
rodziców i... Wszystkich ludzi...
Ostatnie słowa dopowiedział, łkając.
Po raz pierwszy ucałowaliśmy jego rękę; on zaś obejmował nam skronie i z lekka całował
głowy. Płakaliśmy jak bobry.
Nie widzieliśmy go już nigdy w życiu. Po kilku latach doszła nas wieść, nie wiem, czy
prawdziwa, że nieborak w jednej z wędrówek swoich zamordowany został na gościńcu przez
łotrów, którzy podpatrzyli krwawo zapracowany grosz biednego pedagoga.

*
Nigdy czas mi nie upływał weselej niż w przeciągu pierwszego tygodnia po wyjeździe nauczyciela. W domu panował ruch nadzwyczajny. Krawiec Wolko, usadowiwszy się w oficynie na ruinach nauki, szył mi od razu płaszczyk i aż dwa surduciki. Szewc Pańko w opustoszałym na dzień kurniku pracował nad bucikami, do których przywiązywałem symboliczne
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znaczenie dojrzałości, gdyż dotąd chodziłem w trzewikach. Kowal Cygańczuk opatrywał
wytoczony z wozowni koczobryk. Z niewypowiedzianą rozkoszą doglądałem postępu
wszystkich tych robót, nie wiedząc – nieszczęśliwy! – że były to przygotowania do najboleśniejszej chwili życia mojego. Widząc zachody koło koczobryka, przypuszczałem, że ojciec
wybiera się do miasta gubernialnego, i myśl ta napawała mię uczuciem tajemnego wesela,
gdyż w nieobecności ojca wszyscy byliśmy swobodniejsi, a zatem szczęśliwsi. Rozpytywać
się jednak o projekta ojcowskie nie widziałem potrzeby, gdyż zwykle, przed matką nawet,
krył się z zamiarami swoimi do chwili wykonania.
Przed niedzielą wszystkie roboty zostały ukończone. W sobotę przed wieczorem – pamiętam, jak gdyby to było dzisiaj, wszedłem do pokoju matki i zobaczyłem ją układającą bieliznę
i garderobę moją w zawiniątko dość spore. Raz tylko, przed rokiem, zdarzyło się coś podobnego, gdy całą rodziną odwiedziliśmy stryja mieszkającego o 10 mil od nas. Pierwszą więc
myślą moją było, że pojadę z ojcem do Kornijowiec. Z radością spojrzałem na matkę, spodziewając się, że potwierdzi mój domysł, gdy nagle z przerażeniem postrzegłem łzy spływające po jej policzkach. Słowa zapytania zamarły mi na ustach... Od kiedy zapamiętam, nie
lubiłem objawiać przy świadkach uczuć rzewniejszych. Było to zapewne skutkiem nieubłaganej surowości ojca. Widząc łzy matki, usunąłem się trwożliwie z pokoju i ukrywszy się w
najustronniejszej gęstwinie, zacząłem płakać tak gorzko, jak raz tylko płakałem po śmierci
braciszka małego. Wtem nie opodal rozległo się głośne wołanie służącej, małej Parasi:
– Michaś! Michaś!
Należało powstrzymać łzy. Miałem na to sposób wynaleziony własnym rozumem i udoskonalony doświadczeniem. Raz podczas upartego płaczu zadałem był sobie pytanie: ,,co to
są łzy?” – i ze zdumieniem uczułem, że przestały płynąć w tej chwili. Od czasu tego odkrycia
uciekałem się dość często do analizy dziecinnej, gdy potrzebowałem zatamować potok słonawy.
Otarłszy oczy wybiegłem na ścieżkę i zobaczyłem Parasię z talerzem konfitur w ręku. Oddała mi je, mówiąc:
– Mama przysłała.
Niezwyczajna ilość łakoci również dotknęła mię boleśnie. Przeczuciem odgadłem analogię
pomiędzy położeniem moim a tuczeniem cielca przeznaczonego na zarżnięcie. Schroniwszy
się znowu do zielonej nocnej kryjówki, spożywałem słodycze (cóż miałem robić!) razem ze
łzami.
Reszta dnia upłynęła smutno, w przewidywaniach, złowrogich.
Nazajutrz po przebudzeniu się, znalazłem na stołku obok łóżka ubiór świąteczny. Była to
niewątpliwa przepowiednia podróży. Po chwili weszła matka.
– Ubieraj się, Michasiu – wyrzekła drżącym głosem, któremu widocznie usiłowała nadać
intonację spokojną, a nawet wesołą. – Pojedziesz z ojcem do Skaliborza.
– Do Skaliborza?... Do kogo?...
– Do szkół, Michasiu. Tam ci dopięro będzie wesoło!... Chłopców takich jak ty znajdziesz
tam więcej niż stu.
– A kiedy wrócimy do domu?
– Na święta Bożego Narodzenia,
– Z ojcem?
– Ojciec przyjedzie po ciebie, a ty zostaniesz u nauczyciela.
– U pana Grochowicza?
– Nie, u rozumniejszego od pana Grochowicza.
Zamilkłem, bo uczułem jakiś nieprzyjemny ciężar na sercu, a w oczach znane mi dobrze
gorąco.
Matka widocznie, doznawała tych samych wrażeń, bo odwracała się ustawicznie, jak gdyby szukała czegoś, a pod oczami policzki jej coraz czerwieńszej nabierały barwy.
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– Jeżeli tam zechcesz gruszek albo śliwek, to dasz służącemu kilka groszy, a on ci kupi...
Tam nie ma takiego ogrodu jak u nas. Oto masz dziesięć złotych... Schowaj je sobie.
Pierwsze to były pieniądze, które mogłem nazywać swoją własnością. Nie pocieszyły mnie
one. Ledwie, ledwie powstrzymać się mogłem od płaczu.
– Chodź na śniadanie.
Ojciec, jak zwykle przed podróżą, gniewał się i krzyczał. Siostrzyczki z niemym osłupieniem patrzały na mnie, nie pojmując jeszcze całej goryczy rozstania. Dotychczas zajęcia
wszystkie i rozrywki dzieliły z Michasiem – i jakżeby to się stać mogło, ażeby Michasia nie
było jeden dzień i drugi – i trzeci – i dziesiąty!... Po prostu nie rozumiały tego.
Przy śniadaniu nie odznaczyłem się apetytem; kotek Mruczysław miał prawdziwą ucztę
pod stołem. Lecz oto przed ganek zajechał stary koczobryk zaprzężony czterema końmi, z
Grzesiem na koźle i poważnym tłomokiem z tyłu. Ojciec powstał.
– No, ucałuj ręce matki, uściskaj siostry i w drogę – wyrzekł zwyczajnym, rozkazującym
tonem.
Zadziwi to może czytelnika, gdy powiem, że pomimo potężnej miłości rodzinnej, która jak
kwiat czarodziejski rosła niewidzialna dla mnie samego w ośmioletnim mym sercu, ani razu
uczucie to nie objawiło się pieszczotami. Był to język zupełnie obcy dla dzieci. Nie umiał czy
nie chciał nauczyć go nas ojciec, nie śmiała matka.
Spełniłem machinalnie rozkaz ojcowski. Ucałowałem matkę w rękę, a siostry w usta. Pamiętam, że w przeddzień wyjazdu posprzeczałem się był ze starszą siostrą o jakiś drobiazg.
Tej na pożegnanie ukłoniłem się tylko. O! Jakże gorzko opłakałem później gniew mój szalony!... Jaka straszna tęsknota gryzła mi serce, kiedym pomyślał, że biedną Teosię zabolało to
odróżnienie jej od innych! Zmartwienia nasze własne są niczym w porównaniu z myślą o
cierpieniach osób, które kochamy.
Wyjechaliśmy. Wzrok ojca, kiedy niekiedy zwracający się ku mnie, zabijał wszelkie objawy smutku szarpiącego mi łono. Wspomnienia tłoczyły się przed oczyma korowodem żałobnym, a każdą postać przeszłości, odległej zaledwie o kilka godzin, witałem i żegnałem jękiem
tłumionym. I co też to był za odmęt kształtów i uczuć!... Myśl o matce najgłębiej krajała mi
serce. Przy niej stawały w oczach smutne siostrzyczki, a szczególniej starsza, nie ucałowana,
z twarzą posępnie pochyloną na dłoń zroszoną łzami... Za nimi przesuwały się postaci domowników; to znowu ukazywał się ukochany mój Mruczek, nadstawiający giętki swój grzbiet
do pogłaskania. Drzewa ogrodu naszego szumiały tęskno nad utraconym rajem.
Wiele jest w wyobraźni hydr zatapiających żądła swe w serce ludzkie, lecz wiele też i pociech kryje się w jej nieprzejrzanych toniach; posępny mrok wspomnień łagodzą (ach, czemuż
w młodości tylko!) marzenia... I ja marzyłem – już nie o gmachach kryształowych jak niegdyś, lecz o wypadkach nader poziomych, a jednak nieprawdopodobnych, które by mogły
powrócić mię domowi. Roiłem na przykład, że oto możemy zabłądzić i nagle znajdziemy się
u ganku naszego, a szkoły usuną się jeszcze na cały rok ode mnie. To znowu wyobrażałem
siebie niewidzialnym i wracałem do domu pieszo, a potem dawałem się poznać matce i siostrom i spędzałem szczęśliwie całe życie, ukrywając się w razie potrzeby pod czapką czarodziejską. Na popasie w karczmie babińskiej marzenie moje przylgnęło do ogromnej budy krakowskiej, która miała tego samego wieczoru przejeżdżać w pobliżu wsi naszej, w której
mógłbym się ukryć wybornie, dojechać do stojącej na rozdrożu karczemki i w nocy, niedostrzeżony, znanymi ścieżkami polnymi wrócić do domu.
Niestety! Marzenia te okazały się całkiem niedołężnymi wobec rzeczywistości. Ostatnia
nadzieja moja, bryka żydowska, pojechała sobie szczęśliwie, a we trzy godziny potem dojeżdżaliśmy do kresu naszej podróży.
Pierwszym przedmiotem, który uderzył uwagę moją, była olbrzymia masa kamienna, stercząca u szczytu wzgórza, u którego stóp garnęły się domy większe i mniejsze, a wszystkie
wspaniałe dla oczu dziecka, które ani razu nie widziało miasta żadnego.
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– Widzisz zamek? – zapytał ojciec.
O zamkach wiedziałem z Pielgrzyma w Dobromilu; z ciekawością więc sprawdzałem wyobrażenia powzięte z ulubionej książki. Na chwilę zapomniałem o zabójczym grocie tkwiącym mi w sercu.
Otóż i miasto. Wjechaliśmy na drogę wijącą się jak wąż u stóp kamiennego potworu.
Strzelnice, mury i baszty szare pochłonęły mię swoją posępną wielkością. Ominąwszy zamek
wjechaliśmy na rynek i wkrótce potem koczobryk nasz, jak prorok w paszczę wieloryba, zanurzył się w sień zajezdnego domostwa.

*
Nazajutrz poszliśmy z ojcem do prefekta „Skaliborskiej Szkoły Powiatowej”, noszącej nazwę tę w języku urzędowym, chociaż Skaliborz nie był głównym miastem powiatu. Szkoła i
mieszkania nauczycieli zajmowały część zabudowań zamkowych. Pierwsza mieściła się we
wspaniałym pałacu w głębi dziedzińca, prefekt zaś i nauczyciele zajmowali po kilka pokojów
w skrzydłach, które mogłyby kilkadziesiąt rodzin osłonić. Przeszedłszy kamienny most, którym zamieniono dawny zwodzony, weszliśmy w bramę o dębowych, nabijanych olbrzymimi
gwoździami podwojach. Z boku czuwała nad nią baszta ogromna ze strzelnicami pozalepianymi całkiem jaskółczymi gniazdami. W latarni wieńczącej basztę zawieszony był dzwonek,
którego przeznaczenie pozostało na jakiś czas tajemnicą dla mnie. W przyległym, najlepiej
odrestaurowanym skrzydle mieszkał prefekt, pan Bułach, od którego zależeć miała najbliższa
przyszłość moja.
Z bijącym gwałtownie sercem wkroczyłem, trzymając się ojca, w progi wielkiego dygnitarza. Po chwili ukazał się człowiek w średnim wieku, z dobroduszną jak knysz ukraiński twarzą i kawałkiem piroga w ręku. Pirog był wymownym protestem przerwanego szanownemu
mężowi śniadania. Ojciec zaprezentował się.
– Cóż to?... Przywozisz pan kawalera do szkół? – zapytał uprzejmie pan prefekt, trzepiąc
mię zatłuszczoną ręką po pulchnym policzku. – Czas już... Czas – dodał, przybierając wyraz
namaszczenia i łagodnego żalu.
– Ośm lat ma dopiero – tłomaczył się ojciec.
– Kto wcześnie wstaje, wcześnie zaczyna się uczyć i wcześnie...
– Żałować tego nie będzie – przerwał pospiesznie ojciec, jak gdyby się lękał, ażeby pan
prefekt nie dopowiedział przysłowia i nie natchnął mię chęcią ożenienia się przedwczesnego.
– Tak, tak – potwierdził pan prefekt. – Cóż pański syn umie?
– Czytać i pisać po polsku i po rosyjsku... Cztery działania arytmetyki... Początki geografii
– wyliczał ojciec.
– Zuch... Zuch!... – powtarzał co chwila pan prefekt.
Podał mi jakąś książkę i kazał czytać.
Następnie zasadził mię do pisania.
Potem przyszła kolej na arytmetykę.
Ze wszystkich prób wyszedłem zwycięsko. Ojciec uśmiechał się tryumfująco.
– I cóż? – zapytał. – Wszak może go pan przyjąć do pierwszej klasy?
– O, nie! – odpowiedział prefekt łaskawiej niż zwykle.
– Dlaczego?
– Wzrost za mały – odrzekł dygnitarz z anielskim uśmiechem.
– I cóż to szkodzi?
– O, wiele, wiele szkodzi, najdroższy panie. U mnie w szkole wszystko ma swoją miarę...
Tak to, tak, szanowny sędzio dobrodzieju.
Były to czasy, kiedy każdego otyłego mężczyznę ze stanu obywatelskiego tytułowano sędzią, zapewne na tej zasadzie, że otyłość dodaje powagi, a każdy niemal człowiek przynajm-
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niej raz w życiu sądził jakąkolwiek sprawę – chociażby pomiędzy sobą a Hryćkiem albo
Hawryłkiem.
– Więc jakże będzie? – zapytał ojciec, na dobre zaniepokojony. – Czy mam go na powrót
odwieźć do domu?
Serce moje uderzyło nagle błogą nadzieją. Wzruszenie zatamowało mi oddech w piersi. W
tej chwili prefekt był panem szczęścia mojego. Niestety! Odpowiedź jego rozwiała szalone
urojenie.
– Po co odwozić?... Niech go pan tu zostawi. Rok ten przepędzi w klasie przygotowawczej, w proformie czy też w lankastrze, jak tu ją nazywają... Nic na tym nie straci... W przyszłym roku łatwiej mu będzie odznaczyć się w pierwszej klasie i otrzymać nagrodę.
Mówiąc to, uparcie patrzał na ojca w sposób dwuznaczny, tajemniczy, wiele dający do
myślenia, Czasami zżymał się, jak gdyby zniecierpliwiony niedomyślnością swojego interlokutora; nareszcie zapytał:
– Pan dobrodziej daleko stąd mieszka?
– O dziesięć mil.
– Zboża pan tutaj nie posyła na przedaż?
– To byłoby za daleko.
– Szkoda... Szkoda... Więc syna pan zostawiasz?
– A cóż mam robić?... Poproszę tylko pana prefekta o wskazanie mi jakiejkolwiek stancji
dla chłopaka, byle niedrogiej.
– Proszę się udać do nauczyciela proformy, pana Dymkiewicza... Wcale porządny człowiek...
Po słowach tych, wyrzeczonych z urzędową powagą, pan prefekt spojrzał na zegarek. Ojciec wśród pożegnalnych ukłonów polecał mię opiece gospodarza.
– Proszę tylko nie zapominać o nas – wyrzekł dobitnie nowy mój zwierzchnik – a chłopcu
pańskiemu dobrze będzie.
– Najserdeczniej dziękuję panu prefektowi za jego dobroć... Bodajeś diabła zjadł!...
Dwa tak różne objawy rozczulenia przedzielone były drzwiami zamkniętymi.
Udaliśmy się do pana Dymkiewicza, który mieszkał tuż obok. Na spotkanie nasze wyszła
wysoka, sucha, pretensjonalnie, lecz brudno ubrana kobieta, o ile sobie przypominam, dość
młoda, choć wtedy wydała mi się potężnie starą; do lat dwunastu bowiem ośmnastoletnie
panny uważałem już za niemłode. Jak to z latami odmienia się sposób widzenia rzeczy!...
– Czoho wam treba? – zapytała jejmość niezbyt łaskawie.
– Chciałbym zobaczyć się z panem Dymkiewiczem – odpowiedział ojciec.
– W jakim dziele?
– Umówić się o stancję dla syna.
Oblicze jejmości przybrało wyraz nadzwyczajnie uprzejmy.
– A, proszę, bardzo proszę... Mąż mój zaraz powróci... Wun tylko poszedł na bazar... Proszę siadać.
W tej samej chwili ukazała się we drzwiach niewielka, dziobata i niezbyt sympatyczna figurka pana Dymkiewicza.
– Ten pan chce u nas pomieścić syna – zatyrkotała małżonka, mieszając ukraińskie wyrazy
z polskimi.
– Diło, diło – odrzekł zachęcająco mąż. – Pan sędzia dobrodziej był u prefekta?
– On mi właśnie zarekomendował pana. Chciałbym wiedzieć, jakie są pańskie warunki.
Rozmowa przeszła na tor ekonomiczny, wcale nie zajmujący dla mnie. Nie tracąc czasu,
utonąłem w głębokim marzeniu, które w dziecinnym wieku miewało u mnie charakter prawdziwej halucynacji... Matka i siostry stanęły mi przed oczyma jak żywe, tak że co chwila
chciałem przemówić do nich. Zbudziły mię słowa pani Dymkiewiczowej powiedziane widocznie o mnie:
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– Ehe! To nic, że mały... Win ciłoho woła zjist!
Osłupiałem na takie posądzenie. Była to ze strony jejmości hiperbola niewinna, mająca na
celu rozszerzenie kabzy ojcowskiej.
Nareszcie umowa stanęła na pięciuset złotych i kilkunastu korcach zboża.
– Zinko! Daj nam medu na mohorycz i zakusyty szczo nebud – zawołał po dobiciu targu
gospodarz.
Zjawiła się jakaś zakąska niezbyt powabnej powierzchowności. Składały ją wstrętne dla
mnie kawałki słoniny, kilka plasterków szynki i sztuka mięsa wyjęta ad hoc z rosołu. Na
uprzejmą inwitację pana profesora odłamałem sobie kawałek chleba.
– A sała ne choczesz? – zapytał.
– Dziękuję... Nie jadam.
– Ehe! Wun u pana migdalik – odezwała się uszczypliwie pani profesorowa.
– Przyzwyczai się – odrzekł obojętnie ojciec.
Po osuszeniu butelki pan Dymkiewicz zaproponował nam obejrzeć pokój uczniowski.
Wejście doń było z korytarza. Zaledwie wyszliśmy z pokojów nauczyciela, doleciał nas gwar,
przerywany co chwila okrzykami i piskiem. Nagle otwarły się jedne z drzwi wychodzących
na korytarz i ukazała się nam ruda główka chłopięca, która natychmiast znikła, i w tejże
chwili usłyszeliśmy poza drzwiami wrzaśniecie:
– Lankaster idzie!
Weszliśmy do obszernego, wybrukowanego cegłami pokoju, w którym poza ogromnym
stołem siedziało pięciu chłopców, zatopionych z budującą pilnością w kajetach i książkach.
Na widok nasz wszyscy powstali.
– Czego wrzeszczycie? – groźnie zawołał Lankaster. – Zbisyłyś?...
– My tylko uczyliśmy się głośno – odezwała się ruda głowa.
– No, no!...
Przy ścianach stały łóżeczka, niezbyt starannie pozaściełane. Wszędzie walały się okrawki
papieru, zamszy, sukna, ogryzki owoców itd. W jednej ze ścian były drzwi.
– A tam co? – zapytał ojciec nauczyciela.
– Tam?... To biblioteczka moja.
Wszyscy malcy parsknęli śmiechem.
– Co to jest? – wrzasnął Lankaster z gniewem.
Wtem poza drzwiami mniemanej książnicy rozległo się rozpaczliwe gęganie gęsi.
Uczniowie jeszcze głośniej śmiać się zaczęli. Nauczyciel poczerwieniał jak rak.
– A to bestia przeklęta!... Jak ona tam wlazła!... – mówił z gniewem, odsuwając zasuwkę.
– A kysz! A kysz!
Przez otwarte drzwi wyszła para poważnych gąsek, witając swobodę tryumfalnym werblem. W głębi ciemnej komórki ujrzeliśmy zamiast książek dwa worki i beczkę z mąką.
Ruda głowa robiła najpocieszniejsze miny, tak że i mnie to rozśmieszyło pod koniec. Na
nieszczęście Lankaster złapał figlarza na gorącym uczynku i trzymając drzwi odemknięte,
zawołał;
– Hej, ty rudy! Chody siudy!
A kiedy winowajca zbliżył się, wziął go za ucho i wtrącił do biblioteki, a następnie zasunął
drzwi i pogroziwszy niesfornej gromadce palcem, wyprowadził nas z przybytku Nauki.
– A teraz pożegnam państwa – rzekł ojciec, kiedyśmy stanęli przed gospodynią.
– Niech pan sędzia dobrodziej zje z nami obiadek – zapraszał Lankaster.
– Nie mogę... Spieszno mi do gospodarstwa.
Nastąpiły pożegnalne uściski i ukłony.
– Bądź zdrów – przemówił ojciec do mnie łagodniej niż zwykle, wyciągając rękę do pocałowania. – Ucz się i słuchaj pana Dymkiewicza... Grześ przyniesie tobie zawiniątko z rzeczami... Pamiętaj, szanuj garderobę.
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I nie ucałowawszy mię nawet, wyszedł. Aczkolwiek mocno rozżalony tak zimnym pożegnaniem, uczułem w tej chwili, żem kochał ojca, o czym dotychczas wątpiłem. Po wyjściu
jego przeraziłem się osamotnieniem swoim... Płakać nie mogłem... Ból całym ogromem legł
na serce i jęczał tam rozpaczną pogrzebową pieśnią. Słowami niepodobna byłoby jej wypowiedzieć – wyśpiewałby ją chyba wicher jesienny... Najstraszniejsza jest boleść nie mająca
wyrazu.
Natężenie tej zabójczej tęsknicy złagodziło trochę nadejście Grzesia z zawiniątkiem. Wracającego odprowadziłem aż do bramy... Widziałem w nim cząstkę domu mojego. Grześ –
natura zuchwała, prawdziwie kozacza, okrutnie tyranizowana przez ojca, bez względu na to
wszystko lubił mię i żałował. Zjednałem sobie życzliwość jego, przynosząc mu czasem do
stajni chleb, ser, owoce i inne drobne podarunki. Toteż przy pożegnaniu rozbeczał się na całe
gardło, głosząc ukraińskim zwyczajem;
– Ach, ty detyno moja, hołowońko neszczastływa!... Zamuczat wony tebe, ta zamorat holodom.
I ja zapłakałem potokami łez gorzkich. Zdawało mi się, że wypłaczę serce i życie... a jednak to mi trochę ulgi przyniosło.
Widziałem stojąc u bramy, jak ojciec i Grześ wyjeżdżali z gospody. Straciwszy ich z oczu
powróciłem do domu – niestety – obcego i niemiłego.
Zastałem wszystkich siadających do obiadu; zająłem wskazane sobie miejsce, ale nic
przełknąć nie mogłem. Szczęściem nie zmuszano mnie jeść pomimo woli, jak nieraz czynił to
ojciec, sprawiając mi przez to niewypowiedziane męczarnie. Raz tylko pani Dymkiewiczowa
odezwała się z szyderstwem:
– Może choczesz peczenoji red’ki?
I wszyscy zaśmieli się z dowcipnego żartu megiery.
Nigdy, ani przedtem, ani później, nie byłem tak nieszczęśliwy, jak w przeciągu pierwszego
tygodnia u Dymkiewicza. Los nie oszczędzał mię w życiu. Nieraz pałające miłością serce
rozkrwawiały zawody bolesne; tragiczne sceny w rodzinie rzucały kir na całą przyszłość moją; niespodziewane katastrofy kruszyły najpracowitsze nadzieje; śmierć zabijała najdroższe mi
osoby; długie, posępne lata spędzałem z dala od domowego ogniska... Lecz wszystkie ciosy te
uderzały w pierś męską, zahartowaną, zbrojną założeniami życia, potęgą przekonań niezłomnych, dumą, nienawiścią, pogardą... A ośmioletnie dziecko czym mogło się bronić od tęsknoty, od wspomnień, od rozpaczy?... Nikt z otaczających nie okazywał mi najmniejszego
współczucia; przeciwnie, śmiano się z tego, co nazywano mazgajstwem i osowiałością, a co
było smutkiem głębokim. Silniejsi zaczęli mię częstować szczutkami, bykami, ślimakami,
wszyscy przezywali płaksą lub sową. Najwięcej mię jednak bolały drwinki z okazałej tuszy
mojego ojca... Do bólu zaczęły się dołączać gniew i pogarda. Unikając okrutnych żartownisiów całe dni przesiadywałem na kamieniu omszonym u gotyckiej zamkowej kaplicy, śledząc
załzawionymi oczami obłoki albo żurawie, z nadzieją, że one przelecą może ponad drogim mi
domem i zwrócą na siebie uwagę sióstr albo matki spłakanej.
Na domiar złego nie miałem nawet rozrywki, której dostarcza praca, gdyż lekcje miały się
rozpocząć dopiero za tydzień. Jedyną pociechę czerpałem we śnie, który na szczęście nie opuścił zgnębionego tęsknotą dziecka. Pamiętam – raz powiedziałem sobie: ,,Przypuśćmy, że sen
jest rzeczywistością, a rzeczywistość snem” – i odtąd z niecierpliwością oczekiwałem nocy.
Niewiele jednak pomógł ten układ z wyobraźnią. Tęskniłem po dawnemu, nie jadłem nic
prawie i zacząłem powoli zapadać na zdrowiu, z wielkim niezadowoleniem Dymkiewicza,
który obawiać się począł straty półrocznego wynagrodzenia na wypadek mej śmierci.
W pierwszą sobotę przed wieczorem, kiedy uczniowie bawili się na dziedzińcu w palanta,
a ja rozwiązywałem w pokoju arytmetyczne zadanie, nagle otwarły się drzwi i posłyszałem
znajomy głos:
– Jak się masz, Michasiu?
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Odwróciłem się – i dusza moja cała zabrzmiała w radosnym okrzyku:
– Ojciec!
Ucałowałem rękę jego i nie wiem, czy mi się zdawało, czy rzeczywiście usta mu drgnęły
jakimś wzruszeniem żałosnym na widok zmizerniałej mej twarzy.
– Co ty robisz?
– Dzielenie.
– Kończ prędzej. Ja na chwilę zajdę do pana Dymkiewicza, a potem pójdziemy do zajazdu.
Łatwo było ojcu powiedzieć: ,,kończ” – lecz dla mnie to było niepodobieństwem. Liczby
wyprawiały mi przed oczyma najdziwaczniejsze harce. Wszystkie reguły wyszły z pamięci.
Iloraz odejmowałem od dzielnika, resztę dodawałem do dzielnej itd. Nareszcie opanowała
mię rozpacz – i zapłakałem. Szczęściem w tej chwili zjawił się nauczyciel i widząc mię zbiedzonego wyrzekł łaskawie:
– Później skończysz, a teraz pójdziesz z ojcem do miasta.
Wkrótce i ojciec, uwolniwszy się od gadatliwej Proformy (przezwisko to nadali uczniowie
żonie Lankastra), ukazał się na progu. W pięć minut potem byliśmy w znajomej gospodzie.
Najgorętszym pragnieniem moim było pomówić o matce i siostrach... Niestety! Ojciec poprzestał na krótkiej wzmiance:
– Mama i siostry zdrowe. Kłaniają się tobie.
Następnie wydobywać zaczął z króbki łubianej pierniki, makagigi, rodzynki, gruszki smażone, orzechy, jabłka i inne łakocie – dowód matczynej pamięci – i rozkładając to wszystko
przede mną zachęcał do jedzenia. Potem zadał mi kilka pytań o zajęciach i towarzyszach moich, o godzinach wstawania i snu, o stole – i na tym skończyło się.
Wyszedłem do sieni powitać się z Grzesiem i spojrzeć na konie znajome.
– Jak sia mejete, panyczu! – zawołał poczciwiec, a gniadosze zarżały wesoło.
– Jak się masz, Grzesiu!... Jakże tam mama i siostry?
– A cóż... Cały tydzień płakały jak nieboże stworzenia! Ani pobawić się – ani zjeść – ani
do domków zajrzeć,.. Płaczą i płaczą... Nareszcie pani uprosiła pana, ażeby pojechał dowiedzieć się, co się z paniczem dzieje... Ot i przyjechaliśmy.
Serce wezbrało mi łzami gorzkimi na myśl o zmartwieniu tych, których kochałem.
Wróciłem do ojca – lecz swobodna, serdeczniejsza rozmowa była pomiędzy nami niemożliwa. Jeszcze raz wybiegłem do Grzesia, a tymczasem zapadł późny lipcowy zmrok. Ojciec
kazał mi wracać do zamku, a stawić się nazajutrz z rana.
Tego samego dnia jeszcze, wyprosiwszy u pani Proformy świecę, przygotowałem listy do
matki i sióstr. Tak wiele, zdaje się, miałem im do powiedzenia, a napisałem tak mało!... Każdej z osobna donosiłem, żem zdrów, ,,czego im z całego serca również życzyłem”, dodawałem, że bardzo tęsknię do nich, że dla Teosi zbieram ziarna owocowe, które ona bardzo lubiła;
nareszcie całowałem je wszystkie po tysiąc razy, a w postscriptum polecałem pamięci ich trzy
pokolenia kotów, które wypiastowałem na kolanach.
Stosownie do woli ojca przepędziłem ranek niedzielny u niego. Czas nam upływał tak samo jak wczoraj. Pomimo zamkniętej w sobie natury ojca, dobrze mi było obok niego. W każdym razie obchodziłem go trochę – a wiadomo, że pierwszą potrzebą dziecka jest być kochanym.
Z innego jeszcze względu niedziela ta pozostała pamiętną dla mnie. Poszliśmy z ojcem do
kościoła. Dzwonek zapowiadał wotywę i jednocześnie zabrzmiały organy. Wstrząśnienie,
którego doznałem w tej chwili, było nadzwyczajne. Jak rzeka przez otwarte szluzy duch mój,
wezbrany tęsknotą niezmierną, popłynął tonami muzyki uroczystej... Znalazłem nareszcie
wyraz dla przepełniającej serce boleści. Zachwyt był pierwszą fazą budzącej się do samoistności duszy.
Po południu ojciec wyjechał. Smutek mój był łagodniejszy niż po pierwszym rozstaniu.
Dzieliłem się z kolegami treścią króbki przysłanej mi z domu; myślałem o listach moich, któ-
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re dziś jeszcze albo nazajutrz rano Odczytywać będą uszczęśliwione siostry... Nareszcie
oczekiwanie lekcyj, mających się rozpocząć dnia następnego, przyczyniało się także do kojenia tęsknoty.
We śnie tuliłem się do matki, budowałem z siostrami domki piętrowe i bawiłem się z rozswawolonym Mruczkiem.
Nazajutrz, o wpół do ósmej z rana, odezwał się dzwonek na baszcie, zwołujący uczniów
do szkoły. Zewsząd ściągali się do zamku malce z książkami i teczkami pod pachą, odgryzając się ulicznikom, którzy naśladując modulacje dzwonka, przyśpiewywali znaną od niepamiętnych czasów piosenkę:
Bełbasy, do klasy,
Na gorące kiełbasy! –
i częstowali młodą inteligencję rzodkiewką.
Dziedziniec zamkowy zaludnił się klasistami i proformistami. Pierwszych odznaczały
mundurki o czerwonych kołnierzach z galonkami; lankastrze zaś nie posługiwał ten zaszczyt,
każdy ubierał się, jak mu się podobało. Z wielkim zdumieniem widziałem pomiędzy uczniami
ośmnastoletnich chłopaków z wysypującym się meszkiem ponad wargami, co tym bardziej
wzbudzało podziw, że szkoła skaliborska miała tylko trzy klasy, a olbrzymi, których mierzyłem pełnym obawy wzrokiem, byli uczniami drugiej, a nawet pierwszej.
Równo o ósmej po raz drugi odezwał się dzwonek i wszyscy się zaczęli cisnąć do gmachu
szkolnego, którego podwojów strzegł stary Jakim, napominając tłoczących się patriarchalnymi słowy:
– Czoho lizete, jak prosiata?...
Z wielką niespokojnością, razem z Dymkiewiczem, szedłem do tak zwanej lankastry. Z
daleka już dochodził nas najpotworniejszy chaos wrzasków, zaczynając od grubych basów, a
kończąc na piskliwych dyszkantach. Nareszcie weszliśmy do długiej sali zamglonej kurzawą,
w której na podobieństwo poczwar najfantastyczniejszych kłębiły się kupy walczących zawzięcie niedorostków.
– Cicho!... Na miejsca! – krzyknął nauczyciel głosem Stentora.
W jednej chwili wszyscy posiadali na ławkach. Straszliwy kurz był jedynym śladem przerwanych zapasów. Lankaster zajął katedrę.
Uczniów było około sześćdziesięciu. Z tej liczby, jak dowiedziałem się później, zaledwie
czwarta część miała w perspektywie promocję do pierwszej klasy. Powiatowe szkoły ówczesne nosiły nazwę szlacheckich i były też takimi w najściślejszym znaczeniu wyrazu. Dla dzieci mieszczańskich dostępna była jedna tylko proforma i najzdolniejsi nawet ze stanu nieszlacheckiego nie mogli przekroczyć zaklętych progów. Najczęściej zdarzało się, że mieszczanie
pozostawiali swych synów po pięć i sześć lat w tej przygotowawczej klasie wyobrażając sobie, że niezawodnie w tak znacznym przeciągu czasu nauczą się więcej niż w jednym roku.
Było to naiwne złudzenie, troskliwie pielęgnowane przez nauczyciela, mającego w tym swoje
widoki. Program nauk pozostawał zawsze niezmienny i zakreślony był tylko na rok.
Nauczyciel rozdał nam wszystkim po arkuszowym egzemplarzu jakiejś cerkiewnosłowiańskiej egzercycji i zaleciwszy uwagę, zaczął z wolna głośno czytać z takiegoż egzemplarza
swojego:
– Aż jesm hłahoł – itd.
Po przeczytaniu zaś kilku wierszy wymagał od nas powtórzenia; nieuwaga ściągała kary.
Teraz dopiero zrozumiałem przeznaczenie rozmaitych przedmiotów złożonych w kącie sali, a
mianowicie: kloców, ożogów, mioteł, koron papierowych z oślimi uszami i innych osobliwości.
– Grzegorz Chwat!– zawołał donośnie magister. – Powtórz!
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Chwat zacina się na pierwszym wyrazie, wydając tylko jakieś nieokreślone dźwięki, na
podobieństwo ryczenia krowiego.
– Klęczeć na środku sali!
Chwat przybiera postawę modlącego się i w dodatku otwiera gębę.
– Archip Sidorenko! – wywołuje nauczyciel drugiego.
Sidorenko także ani w ząb.
– Jan Tołpycha – krzyczy Lankaster. – Czytaj!
Temu udało się jako tako.
– Nieczyporkiewicz, powtórz!
Nieczyporkiewicz zamiast „Aż”, czyta „Jaś”.
– Dajcie mu czapkę oślą! – woła nauczyciel i w tejże chwili wśród ogólnego śmiechu Nieczyporkiewicz ukoronowany zostaje.
Była jednak kara groźniejsza. Nieszczęśliwy Chwat, przeszedłszy wszystkie gradacje od
postawy nabożnej do koronacji, przywołany został do katedry. Nauczyciel wziął do rąk linię
sporą.
– Łapa! – zawołał.
Uczeń wyciągnął rękę, na którą z trzaskiem spadła linia.
– Aj, aj, aj, aj! – krzyczał nieszczęśliwy.
– Druga!
– Nie będę, panie profesorze!
– Druga!
I druga doznała losu pierwszej.
– Trzecia!
Chwat śmiejąc się i płacząc, protestował;
– Kiedy ja trzeciej nie mam.
Lankaster rozgniewany konceptem porwał poczerwieniałą rękę i wyliczył biednemu cały
dziesiątek.
Płacząc i chuchając w opuchłe dłonie Chwat wrócił na środek sali.
Sceny podobne powtarzały się kilkanaście razy.
Po lekcji słowiańskiego języka nastąpiła lekcja arytmetyki z takimiż epizodami jak i poprzednia. Po arytmetyce dzwonek zwiastował dziesięć minut swobody.
Natychmiast po wyjściu nauczyciela cała klasa wybuchła krzykiem nie do opisania. Bój
zawrzał na wszystkich punktach z tą tylko odmianą, że w kółku szlacheckim, trzymającym się
osobno, czynne były palce, rozdające naokoło szczutki i lewki; pomiędzy zaś mieszczanami
pracowały kułaki i nogi.
Po upływie dziesięciu minut Lankaster znowu zasiadł katedrę. Zaczęliśmy czytać i pisać
po rosyjsku, ćwicząc się zarazem w gramatycznym rozbiorze. Spomiędzy ćwiczących się kilku zostało wyćwiczonych... Po łapie.
O jedenastej dzwonek dał hasło zakończenia przedpołudniowych lekcyj. Krzyk, śmiechy,
rżenie, beczenie, pianie i ryki niepodobne do żadnego głosu w naturze powitały upragnioną
chwilę. Dziedziniec napełnił się tłumem goniących i uciekających, ale na krótko. Nie przeszło
pięciu minut, a wspaniałe zamczysko znów zadrzemało grobowym spokojem i ciszą. Popołudniową lekcję katechizmu poprzedzały złowieszcze przepowiednie. Ruda Głowa ze złośliwym uśmiechem zapytał mię po obiedzie:
– Znasz Boćka?
– Nie, nie mam tej przyjemności – odpowiedziałem myśląc, że mowa o kimś z nowych
kolegów moich.
– Jak to?... Nie znasz Boćka Bizunowicza?... To może znasz Bizuna Boćkowskiego?...
Zrozumiałem, o co rzecz chodzi.
– No, kiedy nie znasz – zakończył Ruda Głowa – to poznasz się z nim na lekcji katechizmu.
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Proforma przed lekcją również przedstawiała obraz złowrogi i niezwyczajny. Gromadka
uczniów, mniejsza niż z rana z powodu wyznaniowego przepołowienia, zachowywała się
trwożliwie i cicho. Na każdej twarzy widoczny był ów niepokój, co ściska serca dziecinnne
przy lada obawie, a który można porównać tylko z oczekiwaniem wyroku śmierci u dojrzałego człowieka. Ci, którzy na drugi rok pozostawali w lankastrze, pilnie przerzucali kartki Historii biblijnej i Katechizm.
Usiadłem obok ładnego, mało co starszego chłopca ode mnie, do którego już z rana uczułem niewysłowiony pociąg. Okrągła, choć niezbyt pulchna twarzyczka jego, ciemne włosy,
usta wiśniowe i jakaś mgła tęsknoty w prześlicznych czarnych oczach – wszystko to miało dla
mnie urok dziecinnego artystycznego ideału.
– Jak się nazywasz? – zapytał mię po chwili.
– Michał Niemirycz.
– A ja Henryk Jabłoński... Bądźmy przyjaciółmi – dodał, podając mi rękę.
Rozkosz tego nagłego zaprzyjaźnienia się zmroziło wejście kapelana. Był to starzec siedmdziesięcioletni, wysoki, chudy, białowłosy, z posępnym wyrazem twarzy, o krzaczastych
brwiach i zaciśniętych wargach, niezdolnych widocznie do uśmiechu. W późniejszych latach,
kiedym w wyobraźni odtwarzał postaci inkwizytorów hiszpańskich, zawsze mi stawał przed
oczami skaliborski eks-jezuita, ks. Jaczyński. Pewien jestem, że wszystkie twarze uczniowskie przy wejściu jego pobladły.
– Na kolana – modlitwa! Gajewski! – zawołał rozkazująco.
Wywołany drżącym głosem odmówił krótką modlitwę.
– Apel!
I z dzienniczka własnego zaczął czytać nazwiska uczniów. Każdy z wymienionych odpowiadał: „jestem” – i na każdym spoczęło na chwilę ponure i przenikliwe spojrzenie eksjezuity. Nieobecnych notował, powtarzając machinalnie: „dlaczego?” – na co nikt nie odpowiadał.
Następnie zaczął zadawać pytania drugoroczniakom. Po pierwszej nietrafnej odpowiedzi
ukazał się zapowiedziany Bociek Bizunowicz.
– Chodź tutajl – zawołał groźny katecheta na nieszczęśliwą ofiarę.
Rozpoczęła się wstrętna i straszna scena cięgów i wrzasku. Każde uderzenie wywoływało
we mnie konwulsyjne drgania. I nie ja jeden byłem tyle wrażliwy.
Henryś siedział na pozór nieczuły, ze spuszczonymi oczami; bladł i czerwieniał co chwila.
Nagle złowieszczy głos zagrzmiał:
– Jabłoński! powtórz.
Henryś wstał, ale milczał.
– W co wierzyć należy? – szepnąłem z trwogą, domyślając się, że przyjaciel mój nie słyszał poprzedniego pytania.
– Milczeć! Klęcz! – zawołał ksiądz. – Podpowiadać nie wolno.
Wysunąłem się automatycznie na środek klasy i kląkłem.
– W co wierzyć należy? – powtórzył groźnie nauczyciel, paląc nieszczęśliwego Henryka
wzrokiem.
– W prawdę – odpowiedział z naiwną powagą zapytany.
– Chodź tutaj!
Jęknąłem z rozpaczy... Henryk wytrzymał chłostę heroicznie... Ani łzy, ani jęku... Za niego
łkałem ja, pewnie boleśniej, niż gdybym sam na jego miejscu był. Wracającemu na miejsce
pałały tylko policzki.
– Tołpycha! W co wierzyć należy?
– W to, co ksiądz mówi – odezwał się płaczliwy dyszkant.
– Ośle!... W to, co Kościół święty nam do wierzenia podaje...
Zaczęły się nowe zapytania, nowe bąki i nowe egzekucje.
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Dzwonek wydał się nam hasłem zbawienia. Nie rzuciliśmy się jednak wszyscy z ławek,
jak na lekcji przedpołudniowej, ale czekaliśmy wyjścia kapelana.
– Modlitwa! Ruczyński!
– „Dziękujemy Ci, Panie Boże” itd. – recytowaliśmy wszyscy, dziękując rzeczywiście z
całego serca Bogu za koniec lekcji strasznej.
Po wyjściu katechety wesołość odzyskała swe prawa nad młodymi sercami. Rozpoczęły
się żarty, przekomarzania się, figle... Henryś tylko i ja nie braliśmy w nich udziału. On posępnie poszedł do domu; ja, nie ważąc się go pocieszać, czułem ból i śmiertelne jakieś znużenie.
– A wiecie, że jutro święto? – zawołał ktoś w tłumie.
– Jakie? – zapytał inny.
– Świętej Anny.
– E, to kościelne tylko... Lekcje będą... – odrzekł melancholicznie pytający.
– Oho! Alboż ty nie znasz Jaczyńskiego?... Przed samym dzwonkiem odbierze u Jakima
klucze od klas, schowa je do kieszeni, ustawi nas w ordynek i poprowadzi do kościoła.
– A prawda, prawda! – zawołano radośnie.
– Nie cieszcie się tak bardzo – odezwał się jakiś zły prorok. – Może i w kościele niejeden
zarobić na gorące kiełbasy... Niech tylko oczy oderwie od książki – Jaczyński zaraz dostrzeże.
Lecz już go nie słuchano. Wszyscy ze śmiechem zaczęli się rozbiegać do domów. Jakiś
filozof tylko, kalecząc po młodemu stare przysłowie, zawołał:
– Co będzie, a nie jest, nie pisze się w regestr!...
Taki to był pierwszy dzień szkolnego życia mojego. Nauka powitała mię grozą, koleżeństwo walką bezmyślną... Jedynym promykiem wśród chmurnych wrażeń była młodzieńcza
przyjaźń, która na wstępie przyprawiła mię o boleść niezmierną.
Dlaczegóż dzisiaj wspominam ów dzień z tęsknotą i żalem niewysłowionym?!...
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WALERY ŁOZIŃSKI
1837 – 1861
Gdyby ktoś zadał sobie trud i skontrolował dzisiejszą poczytność dawnych dziewiętnastowiecznych powieści polskich, to przekonałby się, że obok książek Kraszewskiego i Korzeniowskiego (których utwory należą zresztą do lektury szkolnej) na pierwsze miejsce wybijają
się powieści stosunkowo mało znanego i cenionego pisarza galicyjskiego – Walerego Łozińskiego, starszego brata o wiele bardziej znanego historyka i gawędziarza Władysława.
Popularność takich powieści, jak Zaklęty dwór. Dwie noce i Czarny Matwij, jest zresztą
bardzo łatwa do wytłumaczenia: żywa i potoczysta akcja, interesująca, a często nawet sensacyjna fabuła, plastyczne portrety bohaterów, a przy tym nieporównany humor przenikający
owe utwory – nie wspominając już o ich zacnej idei społecznej – musiały im od razu zyskać, i
ciągle jeszcze zyskują, serca niezliczonych czytelników. Mistrzem młodego autora był zresztą
Aleksander Dumas, a to nazwisko najwymowniej chyba zaświadczy, że Łoziński na pewno
chciał z a j ą ć swych czytelników, i że pragnął się im p o d o b a ć . Wynikało to zresztą z całego jego usposobienia, ten syn skromnego poczmistrza bowiem – wypędzony ze szkoły, w
której przyjął na siebie winę innego kolegi – był zawsze, jak opowiada jeden z jego najbliższych, ,,gotów na usługi dla przyjaciół i znajomych, nigdy nie pamiętny o sobie, otwarty, z
sercem na dłoni”.
Urodzony publicysta, pisał od najwcześniejszej młodości do wszystkich czasopism, które
wychodziły wówczas we Lwowie, wprowadzony do nich przez Karola Szajnochę, który był
jego krewnym po matce. Równocześnie sypał jak z rękawa wszelkiego rodzaju i rozmiaru
utworami powieściowymi, zapełniając literacki odcinek owych czasopism i szybko zyskując
sobie duży rozgłos wśród ówczesnej publiczności galicyjskiej, która na przykład w r. 1859,
gdy w „Dzienniku Literackim” drukowano Zaklęty dwór, wyrywała sobie po prostu z rąk
poszczególne numery tego pisma.
Obok większych utworów powieściowych Łoziński pisywał również rzeczy drobniejsze:
dykteryjki szlacheckie, w których naśladował manierę Wilkońskiego i Chodźki, oraz satyryczne obrazki obyczajowe z prowincji galicyjskiej, w których ów pierwiastek satyryczny
sąsiadował bezpośrednio z komicznym. Ta jego umiejętność „komicznego” widzenia rzeczywistości (obok widzenia czysto realistycznego, na serio) sprawiła, że jeden z historyków literatury nazwał go w dowcipny sposób „kandydatem na polskiego Dickensa”.
Niestety, ten kandydat żył tylko dwadzieścia cztery lata, co było oczywiście nazbyt krótkim okresem, aby móc dorównać wielkiemu pisarzowi angielskiemu.
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W sierpniu 1860 r. młody powieściopisarz pożegnał się ze swoim najserdeczniejszym
przyjacielem – literatem Brunonem Bielawskim, który wyjeżdżał z Galicji, aby zaciągnąć się
w szeregi Garibaldiego. W ostatniej dekadzie tegoż miesiąca zabrał się do pracy nad powieścią konkursową przeznaczoną dla „Dzwonka” (termin konkursu upływał l września) i w
przeciągu tygodnia napisał Ludzi spod słomianej strzechy, powieść dla ludu, która została
odznaczona pierwszą nagrodą przez jury konkursowe. W pięć miesięcy później zakończył
życie z powodu rany odniesionej w pojedynku...
Przypadek, ten ślepy władca losów ludzkich, wmieszał się w przedziwny sposób i do tej
nieprzewidzianej przecież tragedii: w przeddzień swojego zgonu Łoziński dowiedział się o
śmierci Bielawskiego, który padł – również w pojedynku – zaledwie na kilka dni przed pozostawionym we Lwowie przyjacielem.
Życie jeszcze raz pokazało wtedy, że jest stokroć bardziej nieprawdopodobne aniżeli powieść. Nawet gdyby chodziło o którąś z powieści Walerego Łozińskiego.
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BAL U PANA PREZESA
czyli
Małomiejskie figury i figurki

W drugi dzień Bożego Narodzenia przypadają urodziny i rocznica ślubu pani prezesowej, a
dzień ten bywa zawsze wielkim festynem dla małego miasteczka.
Pan prezes, wspierany należycie zwykłymi zrywkami i akcydensikami miejskimi, prowadzi dom otwarty, a poczytałby za zbrodnię stanu i obrazę swego majestatu, gdyby ktokolwiek
z małomiejskich znakomitości chybił w dniu urodzin jego czcigodnej połowicy.
Gdzież zaś szukać więcej znakomitości, jak nie na małym partykularzu. Małomiejskie
społeczeństwo to zbiór najrozmaitszych tytułów i godności, cała hierarchia urzędnicza od
najwyższego do najniższego szczebla w miniaturze. O jakimkolwiek w swym życiu posłyszałeś tytule lub stopniu urzędowym, znajdziesz go niechybnie i nieodzownie w małym mia179

steczku. Przydybiesz tam na pierwszy rzut oka prezesów, konsyliarzy, sekretarzy, komisarzy,
sędziów, profesorów i długi ogon różnych innych jeszcze matadorów i matadorek.
Niech cię jednak Bóg obrania zapuścić się w jakiekolwiek krytyczne w tej mierze zastanowienie. Popsujesz sobie od razu całą iluzję i cała świetność tych tytułów i godności rozwieje się jak z dymem.
Bo oto pan prezes używa takim samym prawem swego szumnego tytułu, jakim szach perski szczyci się swym bliskim pokrewieństwem z słońcem i księżycem. Pan konsyliarz zarobił
na swój przydomek w jakiejś oficynie stołecznej, gdzie przez lat kilka golił brody, puszczał
krew i przystawiał pijawki wszelkiego wieku i stanu hemoroidariuszom. Pan komisarz zwie
się komisarzem chyba od różnorodności komisów, jakie wkłada na niego jego despotyczna
połowica, a sekretarz pochodzi stąd najpewniej, że nieborak musi rzeczywiście jakiś osobliwszy posiadać sekret, aby o stu pięćdziesięciu lub dwustu złotych wyżył przyzwoicie z rodziną.
Pod taką samą analizę dałyby się podciągnąć i wszystkie inne tytuły małomiejskiej hierarchii urzjędniczej, ale poprzestaniemy już tymczasem na tych kilku próbkach powyższych, a
udamy się na zapowiedziany świetny wieczór pani prezesowej.
Pan prezes więcej jeszcze niż zazwyczaj żuje ustami, cmoka językiem i pociąga nosem
powietrze, a z łaskawym i protektorskim uśmiechem wita swych gości, których wszystkich
razem wziąwszy ma za nieskończenie niższych od siebie, tak co do samego urzędowego znaczenia, jak i co do tytułu, pensji i akcydensów ekstraordynaryjnych.
Pani prezesowa, w młodocianych pretensjach, jak mogła najwyżej podłysiła czoło, a jak
mogła najniżej odsłoniła gors wypukły i w ciężkiej sukni materialnej szeleszcze jak lokomotywa, kiedy się do reszty wypróżnia z pary.
A gości natłok, że trudno pomieścić się w domu.
Wypróżniony pokój bawialny zdradza młodym przygotowania do tańca, rozłożone w pobocznych pokojach zielone stoliki szczerzą, jak zęby w uśmiechu, białe talie kart do starszych.
– Wiseczka, preferansika, co panowie pozwolą – przemawia z uśmiechem pan prezes. –
Ależ aż po kolacji – dodaje po chwili, poruszając jak zwykle ustami.
– Zatańczymy trochę – szepcze pani prezesowa swym przyjaciółkom, a z ukosa rzuca zabójcze spojrzenie na pana Pellera, który w tej chwili w właściwych sobie podrygach wraca się
do pokoju i zasłyszanym skądciś sposobem angielskim, niezgrabnym podaniem ręki wita kobiety bez różnicy wieku i stanu.
Ależ poznajmy najprzód poszczególne zgromadzone towarzystwo, a zacznijmy od mężów,
aby tym snadniej potem zrozumieć dostojeństwo żon.
Najgłośniej spośród wszystkich rezonuje i przewodzi, chrząkając co drugie słowo, jakiś niski człowieczek z należycie wypukłym brzuchem i mnóstwem pierścieni na palcach.
Jest to niemal najznakomitsza po panu prezesie osoba w miasteczku, komisarz drogowy,
pan Krzundel, człek wielkiego zarozumienia o swym stanowisku, a niesłychanie strawnego
żołądka, któremu, jak mówią złośnicy, łatwiej połknąć kupkę kamieni i strawić poręcz lub
belek mostowy niż komu innemu lada bulkę za grajcar lub naleśnik z powidłami.
Za nim w tyle, przyparty do pieca, stoi wysoki, chudy mężczyzna z siwymi marsowymi
wąsami i bakenbardami, w ciemnozielonym, po szyję zapiętym surducie, pensjonowany pan
kapitan Brankoradzki, uczestnik zwycięstwa pod Lipskiem, a człek najpoczciwszego serca
pod słońcem, który od lat kilku osiadł w Oltenicach i zamiast niebezpiecznego wojennego
rzemiosła, nie godzącego się bynajmniej z jego łagodną naturą, zajmował się malarstwem i
różnymi mechanicznymi wynalazkami, które kiedyś miały mu przynieść wielkie zyski i
ogromną sławę u potomności, tymczasem zaś nabawiały go bezustannych swarów i sporów z
zacną, ale nieco za wojennie usposobioną połowicą.
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Obok pana kapitana, jakby pod zasłoną siły zbrojnej, przykucnął w kącie pan kancelista
Baldrian Staberl, zacny właściciel największego nosa na świecie, tym razem bez swego nieodstępnego kołpaka na głowie, ale zawsze we fraku z uroczystymi połami i błyszczącymi
guzikami.
Wygodnie na sofce rozparł się w juchtowych butach z ostrogami i w granatowym surducie
z czerwonymi wyłogami pan poczmistrz; chociaż całe jego mistrzostwo ograniczyło się na
tym, że.umiał doprowadzać konie swe do najwyższej chudości, jaka tylko da się pomyśleć na
świecie, a mimo to miał za boże poszycie każdego, kto nie jeździł pocztą i co chwila nie życzył sobie jakiegoś kuriera lub sztafety.
Pana poczmistrza nazywają także sekretarzem, co poniekąd bardzo słusznie, bo dla pana
poczmistrza jest wszystko sekretem, co się nie odnosi do jego koni i stajni, a dla innych było
znowu sekretem, dlaczego pan pocztmajster kroku nie zrobił bez ostrogów i przy wielkich
okazjach występował w granatowym surducie z czerwonymi wyłogami.
W pobliżu pana pocztmajstra rozmawiali z sobą po cichu i poufnie dwaj spólnicy jednego
zawodu – miejscowy doktor i aptekarz.
Pan doktor, czyli pan konsyliarz, nie był właściwie ani jednym, ani drugim.
Doktorskiego dyplomu nie miał, bo, jak mówił, wcale go nie potrzebuje, a konsyliów nigdy nie składał, bo nim do tego przyjść mogło, chory zawsze albo wyzdrowiał z przestrachu,
albo umknął na drugi świat, nie czekając.
Z tym wszystkim, uchowaj Boże powątpiewać w jego eskulapskie przymioty: pan doktor
jest doktorem nad doktorami.
Miałże bo właściwą metodę postępowania z chorymi. Każdy ból głowy to już u niego
,,straszne rzeczy”, tyfus lub zapalenie mózgu, którym niezwłocznie trzeba przeszkodzić. Łokciowe recepty sypią się zaraz jak z rękawa. I owoż, gdy po przespaniu się ustanie ból głowy
choremu, pan doktor zaciera ręce i chełpi się głośno i otwarcie, że sztuką i zręcznością wielkiej zapobiegł chorobie; a jeśli pacjent rzeczywiście rozniemoże się obłożnie, pan konsyliarz
nie mniejszy odnosi tryumf, bo poznał od razu diagnozę i przewidział nieszczęście, nim się
jeszcze uwydatniło jawniej.
Kogo zaś o znamienitych kwalifikacjach pana konsyliarza nie przekonało samo to już postępowanie z chorymi, temu musiała niepospolicie zaimponować powierzchowność czcigodnego eskulapa.
Każdy człowiek wyższych zdolności powinien powszechnym zdaniem mieć w sobie coś
oryginalnego, pan doktor zaś to chodząca oryginalność od stóp do głowy.
Niziutki, że trudno sobie wytłumaczyć, jakim sposobem pomiędzy piętami a czupryną pomieściło się tyle członków i części ciała, ile natura przykazała nieodzownie każdemu zwyczajnemu człowiekowi, posiada pan konsyliarz za to wąsy tak ogromnych rozmiarów i tak
potężnego kalibru, że mógłby o zazdrość przyprawić tambor-majora, i w rażącej sprzeczności
z swą figurą, a za to w zupełnej harmonii z swymi wąsami nosi nazwisko przejmujące przestrachem samym swym dźwiękiem i znaczeniem.
Nie podpisuje się inaczej jak tylko; Hermigiusz Bończa Gromowładzki.
Pan aptekarz nie ma tak wielkich pretensji do świata i umiejętności, ale jednakowoż jest to
figura także cale niepospolita. Największą u niego specjalnością są uszy, ależ za to uszy, które
na wypadek mogłyby posłużyć za mapę jednej półkuli ziemskiej, a wysuszone i wygarbowane
oprawiłyby zamiast oślej skóry niejeden foliant łokciowy. Cała postać pana aptekarza ginęła
obok tych uszu jak czcigodny kancelista Staberl obok swego nosa.
Za uszyma pana aptekarza, jak zając za krzakiem, wyglądał z miną skromną i przyzwoitą,
ale pełną statku i powagi, pan profesor, głęboki znawca wielkiego i małego abecadła, szczodry szafarz pierwszych fundamentów oświecenia dla młodego pokolenia oltenickiego.
Za daleko by poprowadziło, chcąc wyliczać i opisywać kilku innych jeszcze gości prezesa,
dla lepszej znajomości wolimy raczej podsłuchać ich rozmowy.
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Pan komisarz drogowy przestał właśnie sprzeczać się o jakąś zasadę mechaniki z panem
kapitanem, a pan pocztmajster, który do atrybucji swego urzędu policzał bezpłatne czytywanie urzędowych gazet i stąd miał się za głębokiego polityka, zagadnął nagle towarzystwo:
– Słyszeliście państwo o dowcipie na nowe ministerium hiszpańskie? Kapitalny!
– Nie, nie słyszeliśmy zgoła – wtrącił prędko pan profesor, który był strasznie ciekawy.
– Nie wiemy nic o tym – powtórzyło kilka głosów.
Pan pocztmajster brzęknął ostrogami i z poważną miną głasnął się po czerwonym kołnierzu.
– Kapitalny dowcip, powiadam państwu.
– Nie ma o tym nic w ,,Gazecie” naszej – ozwał się pan komisarz, który tę jedną prenumerował gazetę.
Pan pocztmajster ofuknął się niechętnie:
– W jednej gazecie nie może stać wszystko! Dlatego ja czytam wszystkie gazety.
Liczba wszystkich gazet nie wynosiła u pana poczmistrza więcej jak trzy.
– No i cóż tam tedy stoi? – zapytał pan konsyliarz i wyciągnął rękę naprzód, jakby chciał
puls pomacać komu.
– Te szelmy za granicą – krzyknął pan poczmistrz – na wszystko znajdą dowcip.
– Powiedzże go pan już raz – ozwał się niecierpliwie pan prezes.
Pan pocztmajster brzęknął naprzód ostrogami, potem ze znaczeniem klasnął w palce. Lecz
wtem pan prezes otworzył drzwi do salonu i rzekł:
– Moja żona panów prosi na herbatę.
Po prawdzie nie czas było jeszcze na kolację czy na herbatę, ale pan prezes nie lubił
wszystkich dyskusji politycznych, choćby ściągały się do państwa Irokezów lub króla Moskitów.
– To niebezpieczny przedmiot – mawiał zawsze, a jak złodziej, na którym czapka gore, lękał się we wszystkim aluzji do stosunków własnego magistratu.
Pan poczmistrz niekontent, że mu przerwano w samym toku opowiadania, zmarszczył brwi
i machnął ręką, jakby chciał powiedzieć: ,,szkoda czasu z takimi ludźmi”, a potem pierwszy
posunął za gospodarzem.
Za chwilę stanęli wszyscy w pokoju bawialnym, gdzie, podzielone na kilka grup osobnych,
siedziały kobiece znakomitości miasteczka.
Pani prezesowa bystrym okiem potoczyła po całym towarzystwie i nagle niechętnie
zmarszczyła brwi.
– Panów Grążewskich nie ma? – zapytała żywo.
– Może jeszcze przyjdą – odpowiedział prędko pan konsyliarz, nawykły nie tracić nadziei
do samego ostatka.
– Bardzo wątpię – ozwał się na to głos piskliwy z jednej grupy kobiet.
Był to głos pani aptekarzowej, zacnej połowicy znanego nam już jegomości o olbrzymich
uszach. Jeżeli czcigodny małżonek policzał się do znakomitości małej mieściny, to pani aptekarzowa miała do tego podwójne prawo. Uchodziła za chodzącą kronikę, żywe biuro wywiadowcze nie tylko dla małej mieściny, ale i dla okolicy. Nie mogło się nic stać na dziesięć mil
w pobliżu, czego by pani aptekarzowa nie tylko nie wiedziała, ale nawet o wiele wcześniej nie
przeczuła.
Tajemniczymi jakimiś drogami i sposobami jak wszystkie wody do morza, tak wszystkie
nowiny i nowinki spływały do głowy pani aptekarzowej, a jak morze wszystkim zebranym w
swym łonie wodom nadaje swoją barwę właściwą i swój smak szczególny, tak i pani aptekarzowa umiała skoncentrowane w sobie wiadomości zaprawić zawsze pewną barwą odrębną i
pewnym wybitnym smakiem słonym.
Z tym wszystkim pani aptekarzowa strasznie nieszczęśliwa osoba: całe życie utyskuje na
plotki i złośliwe języki, dla których, jak powiada, ma nienawiść i pogardę nieprzebraną.
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– Ja się plotkami brzydzę jak grzechem śmiertelnym – powtarza przysłowiowym niemal
nawyknieniem każdą razą, kiedy ma wypróżnić uzbierany kram świeżych różnorodnych nowinek.
Stanowcza pewność, z jaką obecnie wypowiedziała swe powątpiewanie, niemiłe na całym
kobiecym towarzystwie zrobiła wrażenie. Spodziewano się przecież tańczyć, a Tadeusz Grążewski był zawołanym tancerzem, nieobecność jego musiała sprawiać wielką lukę w ułożonym programie.
Najwięcej jednak zmartwiła się pani prezesowa, widać, że ze wszystkich swych gości najserdeczniej może rada byłaby jemu.
– Skądże pani jesteś tak pewna? – zagadnęła nagle aptekarzową.
– I ja to chciałam właśnie powiedzieć – dodała prędko pani kasjerowa, która miała tę
szczególną właściwość, że zawsze to tylko chciała powiedzieć, z czym się naprzód ktoś inny
odezwał.
Pani aptekarzowa wydęła naprzód spodnią wargę, która wielkością i wydajnością mogłaby
się równać chyba z uszyma małżonka, i pokiwała głową ze znaczeniem.
– Już to, moje państwo, ja się rzadko mylę, ale tym razem założyłabym się na pewne.
– O prawda, prawda, pani aptekarzowa rzadko się myli – ozwał się, nie wiedzieć, czy z
uznaniem, czy z przekąsem, suchy i przeciągły głos, który bardzo stosownie należał do suchej
i przeciągłej figury wyobrażającej panią profesorową.
Pani profesorowa z panią aptekarzowa były to dwie serdeczne przyjaciółki, a zarazem najzawziętsze rywalki, nie o młodość i wdzięki, bo żadna do nich nie miała pretensji, ale o pewność i niezawodność swych nowin, w których bogactwie pragnęła prześcignąć jedna drugą.
Przyjaźń ich obopólna zdawała się zresztą sprawdzać tylko przysłowie: ostateczności się
stykają, bo trudno by wyobrazić sobie dwie sprzeczniejsze z sobą postaci nad te dwie panie.
Aptekarzowa była niska, gruba, pękata, z wydętymi wargami i nabrzękłymi policzkami;
profesorowa chuda, wysoka, jasnokoścista, z twarzą kobylego zakroju i kobylej chudości.
Aptekarzowa mówiła nadzwyczajnie żywo, prędko i głośno; profesorowa z cicha, powoli i
przeciągle.
Aptekarzowa niekontenta była widocznie z wtrącenia się swej przyjaciółki, bo z marsem
na czole odpowiedziała prędko:
– Nikt nie jest nieomylny na świecie, jednakowoż przekonacie się państwo; pan Tadeusz
przenosi innego rodzaju towarzystwo.
Prezesowa ze złością przegryzła wargi.
– Rybitwa31 – mruknęła przez zęby.
Aptekarzowa zaśmiała się półgłosem i przychylając się do ucha pani kasjerowej, szepnęła
jej żywo:
– Biedna prezesowa! Starej torbie ciągle romanse w głowie.
– I ja to chciałam właśnie powiedzieć – odpowiedziała po swoim zwyczaju kasjerowa.
Pani profesorowa tymczasem zwróciła się ku pani komisarzowej.
– Co ta aptekarzowa tak się interesuje tym młodym chłopcem? – szepnęła.
Komisarzowa uśmiechnęła się złośliwie.
– Niech się pani nie boi, nie będzie stąd niebezpieczeństwa dla pana aptekarza.
Między pannami, co zasiadły rzędem w kącie, także półgłośne o panu Tadeuszu rozlegały
się szepty, chociaż pan sekretarz Peller wszystkich przykładał starań, aby wszelkie zajęcie
skierować na siebie samego.
Najwięcej i najnieprzyjaźniej jakoś odzywała się o nieobecnym młodzieńcu trzydziestoletnia, chuda, wykrygowana panna Weronika, przyrodnia siostra pani kasjerowej.
Od lat już blisko pięciu panna Weronika zaczęła cokolwiek powątpiewać w swoje wdzięki,
a coraz wyższego nabierać przekonania o wzniosłości swego charakteru i głębokości rozumu.
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Przezwisko dziewczęcia z gminu, narzeczonej pana Tadeusza.
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W poczuciu zaś takich przymiotów uważała się nieskończenie wyższą i od swoich towarzyszek młodszych, i od całego niemal rodzaju męskiego.
– Wolę zostać starą panną niż pójść za lada kogo zaczęła powtarzać, odkąd stanęła już u
tego kresu, do którego chciała dopiero zmierzać.
W tej chwili, jak już powiedzieliśmy, bardzo surowo sądziła o nieobecnym Tadeuszu, który podobno nie umiał poznać się na żadnym z jej wyższych przymiotów.
– Potrzeba być bardzo poziomych wyobrażeń – ciągnęła swym zwyczajnym górnolotnym
stylem – aby tak mało cenić sobie opinię świata i awanturować się z prostą dziewczyną.
– Plawda, wielka plawda, moja Welonciu – potakiwała nie o wiele młodsza wiekiem, a cokolwiek uboższa jeszcze we wdzięki panna Balbina, która miała to nieszczęście, że nie mogła
wymawiać r, lubo siliła się do tego jak najuporczywiej.
Panna Weronika parsknęła syczącym śmiechem.
– Zaślepić się do szaleństwa! I to w kim? – zawołała z indygnacją i szyderstwem.
– W tej Lybitwie, to nie do uwielzenia, moja dloga – kończyła panna Balbina.
– Ale mozie to jeście wśystko plotki – przemówiła trzecia w dobranym gronie, panna
Wiktoria, która mimo dwudziestu ośmiu skończonych wiosen nie mogła wybić się jeszcze z
dziecinnego szeplenienia.
Panna Weronika wzruszyła ramionami prawie z obrażoną dumą.
– Przy odrobinie rozsądku można łatwo rozróżnić plotkę od prawdy.
– A zdaje się, że tę odrobinę rozsądku posiadam – dodała po pewnej pauzie.
– Juścik posiadas, posiadas – poderwała prędko panna Wiktoria – ale uwazas, to trudna rada z plotkami...
–O plawda, ze tludna, baldzo tludna – wtrąciła się Balbina – plzypomnij sobie, że plzed tlzema laty lozpowiadano o tobie, ze się awantulujesz z oficelem, a to była nieplawda.
Panna Weronika zacisnęła wargi i gniewnym spojrzeniem ugodziła swoją towarzyszkę.
Miała nawet jakąś surową odpowiedź na ustach, kiedy na szczęście weszła księdzowa z trzema córkami, a panna Weronika skierowała pocisk przygotowany na nowo przybyłych.
– Myślałam, że pojadą sobie gdzieś na prażnik panny popadianki, ale broń Boże, nie mogło obejść się bez nich.
Po tych słowach jednak panna Weronika zerwała się bardzo skwapliwie i z wielką uprzejmością zaczęła witać nowo przybyły kwadrat popadianek.
Z czterech panien popadianek nie była żadna ładną, choć wszystkie miały wielką do tego
pretensję. Jeśli zaś co było w nich szczególnego, to przede wszystkim ich imiona chrzestne:
zwały się po kolei Akwilina, Terapina, Serafina i Charytyna, co w zwyczajnym zdrobnieniu
dawało: Lincia, Pincia, Fincia, Tyncia.
Na najstarszą pannę Akwilinę nie mógł spojrzeć pan poczmistrz nie westchnąwszy.
– Żadna moja klacz nie jest tak chuda – szepnął sam do siebie.
Niepospolita chudość panny Akwiliny nie przeszkadzała jej jednak posiadać nos wcale
potężny i wargi porządnie grube, jak gdyby dla umyślnej sprzeczności z młodszą siostrą, panną Terapiną, która usta miała cieniutkie jak dwa sznureczki, a nosa prawie żadnego, bo ta
część twarzy, co zwyczajnie wyobraża nos, ginęła i tonęła prawie zupełnie w tłustych i świecących się policzkach.
Młodsze panny, Serafina i Charytyna, były może mniej wybitnej fizjognomii, ale nie mniej
niepoczestnych rysów twarzy. Fincia miała nadto zęby, które panu poczmistrzowi przypominały ustawicznie jego faworytę skarogniadą, a Tyncia miała ręce, których inkarnację pan
poczmistrz przyrównywał sekretnie do maści swego kulawego kasztana.
Za kwadratem piękności popadiańskich przyciągnął i jakiś sztywny i nadęty młodzieniec,
którego mienią alumnem i konkurentem panny Akwiliny, a który bezustannie przypatruje się
kratkom swej nowej, jak widać, kamizelki.
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Pan prezes od niejakiegoś już czasu, jakby czegoś niezadowolony, przechadzał się po pokoju, a teraz nieznacznie przysunął się do żony.
– Już wszyscy są, każ dawać jeść – przemówił, żując po swoim zwyczaju ustami.
– Famos! – wykrzyknął półgłosem pan kapitan, który podsłuchał ostatnie słowa, a zawsze
odzywał się z tym okrzykiem, ilekroć mowa była o jedzeniu.
Pani prezesowa wyszła na chwilę do przyległego pokoju, zapewne aby ostatnie porobić
przygotowania.
Tymczasem towarzystwo na różne podzieliło się grona i rozmowa o różnych zaczęła się
toczyć przedmiotach.
Pan poczmistrz wracał zawsze do swych ulubionych tematów politycznych, pan kapitan
spierał się z panem komisarzem o najlepszy sposób budowania mostów, a pan konsyliarz
rozwodził się nad swymi ostatnimi kuracjami.
Znany nam pan sekretarz Peller, wraz z sztywnym alumnem, uwijał się koło panien, sypiąc
konceptami, które jako sekretarz najlepiej powinien był zachować w sekrecie.
Wpośród tego drzwi rozwarły się z dwóch stron, z jednej powróciła pani prezesowa, zapraszając gości na kolację do przyległego pokoju, z drugiej wszedł gość, o którym niedawno
toczyła się rozmowa, Tadeusz.
Tadeusz był bardzo pożądanym gościem, ale tylko kobietom. Biurokracja małomiejska nie
mogła mieć z zasady nabożeństwa do człowieka, który nie należał do jej grona.
Ostrożny i przezorny pan prezes tylko z szczególnej uległości dla żony odważył się przyjmować go w swoim domu, lubo, jak sam mówił, obawiał go się więcej niż Turków i Tatarów.
Otwarcie też na ucho szeptał swoim gościom:
– Moja żona uparła się, żeby go zaprosić... A z babami trudna rada.
– Schwere Not! – potwierdził pan kapitan i z ciężkim westchnieniem spozierał na swoją
połowicę, która siedząc w gronie przyjaciółek opowiadała właśnie o szczególnej poczciwości
swego męża.
Najwięcej jednak nierad i nieprzyjazny młodemu Grążewskiemu był pan sekretarz Peller,
pierwszy dandys małego miasteczka. Ukazanie się Tadeusza pozbawiało go od razu całej
wziętości u kobiet, a i pretensjonalna i podejrzana jego elegancja nie mogła utrzymać się
zwycięsko wobec prostego, ale wytwornego ubioru niedawnego akademika.
Panna Weronika, lubo niedawno tak nieprzyjaźnie wyrażała się o nieobecnym, nie mogła
teraz dość uprzejmego uśmiechu nasznurować na swoje pomarszczone usta i nie zżymała się
wcale, kiedy panna Balbina szepnęła jej do ucha:
– Juzto plawda co plawda, ale to baldzo plzystojny mężczyzna.
Sam Tadeusz jednak nie zdawał się bynajmniej ani uważać, ani oceniać swego szczęścia i
wyglądał tak jakoś roztargniony i obojętny, jak gdyby zbywał sobie przymus znajdując się w
tym towarzystwie.
Obsypywany zapytaniami i żarcikami ze wszystkich stron, odpowiadał krótko i półgębkiem, a z całego jego zachowania się widać było, że nie na długo wybrał się na wieczorną
zabawę.
Pani prezesowa zakrzątnęła się tymczasem z podwójną gorliwością i niebawem skończyły
się przygotowania i suta kolacja stanęła na stole.
– Nareszcież – mruknął pan prezes i głośniej niż zazwyczaj cmoknął językiem i pociągnął
nosem ponętne wyziewy.
– Famos! – zawołał pan kapitan i przerwał sobie w najciekawszym miejscu rozpoczętego
opowiadania o bitwie pod Bautzen.
Już to niespodzianka była ulubioną strategią poczciwego kapitana i we wszystkich jego
wojennych przeprawach i przygodach najważniejszą odgrywała rolę. Cokolwiek przytrafiło
mu się kiedyś godniejszego uwagi, stało się niezawodnie wskutek jakiejś niespodzianki.
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Wszystkie nawet opowiadania zaczynały się wiecznie od jednej i tej samej przysłowiowej
niemal formułki:
,,Kiedyśmy maszerowali pod... Aż tu niespodzianie...”
– Proszę państwa bez ceremonii – odzywała się ciągle pani prezesowa, podsuwając półmiski. – Nie dawajcież się zanadto prosić...
Nie wiedzieć do kogo stosowała pani prezesowa te słowa, bo wyjąwszy Tadeusza nikt ich
nie zdawał się potrzebować.
Pan komisarz drogowy Krzundel, co, jak powiedzieliśmy, umiał bez obładowania żołądka
połykać całe kupki kamieni i belki, i poręcze mostowe, nie mógł dać się zawstydzić wobec
zastawionego suto stołu.
Bo już to kolacja była co się nazywa. I niewielka sztuka, Nowy i Stary Testament składał
się na nią, bo od czegoż pan prezes jest urzędnikiem miejskim i ma władzę w swoim ręku!
Nawet u kanibalów musiałby, jak powiada, wpłynąć jakiś akcydensik prezesowi, a cóż dopiero w Galicji.
Słusznie też pan kapitan za każdym nowym kęskiem powtarzał ,,famos”, bo zastawione
potrawy zasługiwały na ten wykrzyknik.
Najlepiej jednak pan aptekarz, ten ani się odezwie, choćby strzelał do niego z armaty. Z
natury małomówny, stał się kompletnie głuchoniemym, odkąd kolacja stanęła na stole. Kto
nie wierzy, że można jeść, aż się uszy trzęsą, potrzebowałby tylko spojrzeć na pana aptekarza:
olbrzymie uszy jego zdają się obracać wkoło jak skrzydła wiatraku.
Pokazuje się też, o ile wyżej stoi od niego zacna połowica: ta może jeść i mówić jednocześnie za wszystkich, każdy kąsek zaprawia jakąś uwagą, do każdej potrawy znajduje jakieś
stosowne przyrównanie.
Pan konsyliarz o olbrzymich wąsach a maluczkiej postaci nie zapomina i przy jedzeniu o
swym szczytnym i zbawiennym dla ludzkości powołaniu, i co chwila z jakimś sanitarnym
odzywa się upomnieniem. Szczególniejszą jednak uwagę zwraca na swoją małżonkę, którą to
przed tą, to przed ową ostrzega potrawą.
– Nie jedz, duszko, tego, to za ciężkie dla ciebie, ja znam twój żołądek – odzywa się co
chwila...
Ale dajmyż już pokój tej nieszczęśliwej kolacji, bo niewiele skorzystamy, poznając ją z
wszystkimi szczegółami. Niebawem zagrzmiała muzyka w bawialnym pokoju, a całe towarzystwo wyniosło się co żywo, prócz szanownego aptekarza, który nie mógł jeszcze odstąpić
jakiegoś kompotu, i pana kapitana, który dla lepszej strawności zaczął opowiadać jakąś przygodę doznaną podczas bitwy pod Dreznem.
W bawialnym pokoju rozpoczęły się tymczasem tańce naprawdę. Pani prezesowa oczywiście pierwszą parą z panem drogowym komisarzem, którego nie wiedzieć, czy świeża kolacja,
czy dawniej strawione kupki kamieni i belki mostowe strasznie jakoś robiły niezgrabnym i
ociężałym.
Pan prezes sam nie tańczy, bo mniema, że to się nie zgadza z jego urzędową powagą, ale
za to wszystkich bez wyjątku szle w ogień.
Panna Weronika, długa jak tyka, puściła się z maluczkim konsyliarzem, którego wąsy
chwieją się jak dwie wiechy nad drzwiami szynkownymi. Pan Peller w najpocieszniejszych
wykręca się zygzakach i, aby nie robić krzywdy nikomu w towarzystwie, rozdziela swoją
zacną osobę jak może najszczodrobliwiej. Co pięć minut zmienia tancerkę, a dla każdej znajdzie komplement, odpowiedni jego głębokiemu wykształceniu i wysokiemu stanowisku urzędowemu.
Ale snadź zapisano było w niezmiennych wyrokach losu, że wieczór ten miał być fatalnym
dla nieocenionego sekretarza. Już z samego początku same jakieś niefortunne nasuwały mu
się przypadki. Pani kapitanowej stanął na największy nagniotek, pannie Balbinie rozdarł dwa
bryty u sukni, a z panią profesorową skarambolował w najnieprzyjemniejszy sposób.
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Wszakże to wszystko było tylko wstępem do dalszych przygód nieprzyjemnych. Biedny
sekretarz stracił zupełnie głowę, widząc, że nie tylko Tadeusz, ale nawet subiekt pana aptekarza odnosi przed nim prym w tańcu. Chciał więc przynajmniej gorliwością prześcignąć nienawistnych rywali i uwijał się do upadłego.
Muzyka grała właśnie jakąś polkę odwieczną, którą oltenicka kapela policzała do najnowszych znanych sobie muzykalnych kompozycji. Pan poczmistrz, co dotychczas stał na boku i
w niemym milczeniu przypatrywał się pląsającym, uczuł nagle jakiś nieprzezwyciężony pociąg pójść za przykładem innych i przynajmniej raz obrócić się w koło.
Wahał się jeszcze trochę, ale jak obaczył, że nawet pan kapitan, skończywszy opowiadanie
o przypadkach bitwy pod Dreznem, z panią profesorową puścił się w koło i z takim uwija się
ferworem i zapałem, jak gdyby, wierny swej ulubionej strategii wojennej, wracał właśnie z
pola bitwy, to już żadną miarą nie mógł utrzymać się na nogach. Podkręcił wąsy, brzęknął w
ostrogi, poprawił czerwony kołnierz surduta i śmiałym okiem potoczył wkoło.
Zawahał się znowu na chwilę, nie wiedząc, której z tancerek może powierzyć swoją osobę.
W tej właśnie chwili pan Peller posadził pannę Weronikę, a pan poczmistrz trzasnął w palce i
posuwistym naprzód posunął krokiem.
– Ona najpodobniejsza do mojej dereszowatej – mruknął z cicha, jak gdyby sam sobie
chciał dodawać odwagi.
I za chwilę pan poczmistrz w samej rzeczy z panną Weroniką puścił się w koło. Ale już w
samym początku niefortunne jakieś nasuwały mu się omina; zaplątał się najpierw w ostrogi, a
potem, kiedy już miał ruszyć z miejsca, musiał zatrzymać się chcąc nie chcąc, bo pierwszemu
muzykantowi pękła struna i muzyka urwała na chwilę.
– Ho, ho! Pan poczmistrz tańcujący! – ozwały się zewsząd głosy.
– Ot tak dla komocji, po kolacji, panie dobrodzieju, jak gdybym się przejechał na mojej
bułanej – odpowiedział pan poczmistrz i silnie obejmując swoją długą i chudą tancerkę, z
wielkim zamachem ruszył naprzód.
I jeszcze w szybkiej polce nie ubiegł pół pokoju, kiedy nagle jedną ostrogą ugrzązł nieszczęśliwie w sukni i spódnicach panny Weroniki, a drugą tak jakoś niezręcznie zaplątał się o
drugą własną nogę, że w jednej chwili stracił równowagę i zataczając się z gwałtownym impetem o krok naprzód powalił się jak długi wraz z swą tancerką na poprzedzającą parę.
I owoż fatalny powstał przypadek.
Poprzedzająca para, pan sekretarz Peller z najsłuszniejszą z księdzówien, panną Charytyną,
zachwiani nagłym niespodziewanym atakiem, nie mogli powstrzymać upadających i wraz z
nimi runęli na ziemię. A z tyłu tymczasem nadpędził pan kapitan z panią aptekarzową i nieprzygotowany na nagłą zaporę, swoją i swojej tancerki osobą przykrył leżącą na ziemi kupę.
Muzyka ucichła przestraszona, zastąpił ją pisk i wrzask do nieopisania.
Pan Peller palnął samym nosem o podłogę i zalał się strugą krwi; panna Charytyna nabiła
sobie guz na czole jak kurze jajo; pan poczmistrz, chcąc się ratować wszelkimi siłami, jedną
ostrogą przedarł się przez suknię i spódnicę aż do gołego ciała panny Weroniki, a drugą nieszczęśliwym trafunkiem zajechał w samą gębę pani aptekarzowej; panu kapitanowi zdawało
się, że jest na polu bitwy, bo cały czas powtarzał: pardon i sacrédieu!
I jakiś los fatalny skusił go ratować co prędzej honor wojskowy i podnieść się najpierw z
ziemi. Wyprężył jedną nogę naprzód i całym zamachem potrącił o małą serwantkę, która z
brzękiem i stukiem powaliła się na nieszczęśliwą kupę, obsypując ją gradem potłuczonych
szczerbów szkła i zamkniętych wewnątrz drobiazgów.
Krzyk, wrzask, przestrach i zamieszanie doszły teraz do najwyższego stopnia.
Waleczny kapitan, przerażony nowym i niespodziewanym atakiem, przykucnął jak trusia,
a nawet pardon i sacrédieu utknęło mu w gardle.
Reszta zaś przykrytych kupą osób pewną była, że sufit zawalił się nad ich głowami.

187

I długo potrzeba było, nim jakoś powoli wszyscy opamiętali się z przestrachu i ucichł
wrzask i pisk przygłuszający.
Więcej niż niefortunny los gości zasmucił prezesową przypadek z serwantką.
– Ostrożnie, dla Boga! Ostrożnie – krzyczała ciągle na tych, co chcieli się podnosić z ziemi, pragnąc uratować choć jedną nie rozbitą filiżaneczkę.
Oczywiście, że krzyki takie musiały tylko powiększać przestrach biednych ofiar niezręczności poczmistrzowskich ostróg, które Bóg wie jakim mniemały się zagrożone niebezpieczeństwem.
Dzięki jednak spiesznej i przytomnej interwencji profesora, który sam jeden nie stracił
głowy, ułożyło i uporządkowało się jakoś wszystko powoli.
Pan Peller podniósł się cały zakrwawiony, koszula na piersiach i biała kamizelka wyglądały jak jedna wielka plama czerwona.
Nie lepiej obszedł się los i z jego tancerką, której potężny guz jak kawał bawolego rogu
sterczał na czole.
Sprawca całego nieszczęścia, pan poczmistrz, prócz kilku bolesnych kontuzji nie odniósł
sam większego szwanku, ale za to ledwie wyplątał ostrogę z sukni i nogi panny Weroniki, a z
gęby pani aptekarzowej, która zemdlała z przestrachu.
Pan kapitan podniósł się z ziemi nieuszkodzony, ale mimo łagodnego swego charakteru
wpadł w taki ferwor gwałtowny, że chciał w duchu jak burą sukę złajać poczmistrza, ale się
powstrzymał, bo jak mówił, poczmistrz jest wielki impetyk, a on nie lubi ,,wyrabiać spektakle”.
Ochłonąwszy zupełnie z przestrachu i odżałowawszy po trosze szkodę poniesioną, sama
prezesowa przyłożyła się z całych sił, aby jak najprędzej zatrzeć pamięć nieszczęśliwego
przypadku i nie przerywać sobie w zabawie. Starała się też przede wszystkim ułagodzić i
udobruchać uszkodzonych.
Głównie jednak chodziło o to, aby zatrzymać pana Pellera, który kwaśny i skonsternowany
chyłkiem wymknął się za drzwi.
– Nie wolno – zawołała pani prezesowa, zastępując mu drogę.
Pan Peller rozpaczliwym ruchem wskazał na swe krwią zbroczone piersi.
– Muszę się przebrać przynajmniej – szepnął z westchnieniem.
Pani prezesowa zmarszczyła brwi. Kombinowała bardzo słusznie, że przebranie się będzie
nieco za trudne panu sekretarzowi, bo przy 150 zł rocznej pensji niełatwo wcale posiadać
dwie białe kamizelki i drugą czystą koszulę na raz.
– Nie potrzeba – rzekła prędko – ja temu zaradzę.
I wybiegła spiesznie do drugiego pokoju, a powracając za chwilę z małym zawiniątkiem
pod pachą, skinęła na nieszczęśliwego młodzieńca i kazała mu iść za sobą.
– Dam panu rzeczy mego męża, przebierzesz się pan tutaj – szepnęła mu z cicha.
– Ale gdzie? – zagadnął pan Peller, uradowany, że nie będzie potrzebował opuszczać miłego wieczoru. Zapytanie to było słuszne, bo wszystkie pokoje były bądź przechodnie, bądź
zajęte przez graczów.
Pani prezesowa zrobiła znak, aby się ślepo spuścił na nią, i biorąc świecę z sobą zaprowadziła go do przedpokoju, a stamtąd otworzyła drzwi do ciemnej, olbrzymiej izby, która służyła za skład dla wszystkich prezentów i kontrybucji.
– Tu się pan przebierzesz – rzekła i zostawiając mu świecę wybiegła szybko z powrotem
do bawialnego pokoju.
Pan Peller ujrzał się sam w pokoju zarzuconym najrozmaitszymi rzeczami i postawiwszy
świecę na krawędzi jakiejś beczki z gryczaną kaszą zaczął rozbierać się systematycznie, aby
przyodziać świeżą bieliznę i kamizelkę.
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I zaledwie rozebrał się powoli i począł zakwaterowywać się w przestronną koszulę swego
pryncypała, kiedy wtem nagle usłyszał zbliżające się kroki i ktoś szybko zmierzał ku kryjówce.
Pan Peller, zagrożony nagłą, niespodziewaną inwazją na swe uczucie wstydliwości, nie
widział innego ratunku, jak co żywo zgasić świecę i przykucnąć za beczką z kaszą.
W tym samym momencie rozwarły się drzwi, a wszystkie cztery księdzówny ukazały się w
progu. Zaczęły półgłosem szeptać ze sobą, a ukryty pan Peller dowiedział się, że pannie Charytynie podczas nieszczęśliwego upadku róg ze sznurówki wbił się w ciało i że za poradą
obeznanej z domem pani aptekarzowej wynalazła schronienie, aby się rozebrać i zaradzić
nieprzyjemnemu przypadkowi.
Dwie starsze siostry powróciły zaraz do towarzystwa, a tylko panna Serafina pozostała
przy siostrze, aby jej pomóc przy rozebraniu i rozsznurowaniu!
Pan Peller zaparł oddech w sobie i jak mógł najniżej przykucnął za beczką. Panna Charytyna tymczasem przy pomocy swej siostry zaczęła rozbierać się powoli.
– Ja miałam jakieś przeczucie, żeby nie iść na tę zabawę – odezwała się Fincia – ale tyś się
głównie usadziła na to.
– Dajże ty spokój – odpowiedziała panna Charytyna niechętnie – co ja winna, że taki cymbał jak ten Peller wziął mię do tańca i wywrócił się ze mną jak długi.
– Ja się z nią wywrócił, ja cymbał! Przeklęta popadianka! – wyszeptał urażony sekretarz
zza beczki.
– Żebyś wiedziała – ciągnęła panna Charytyna dalej. – Tadeusz już szedł angażować mię
do tej polki, a ten dureń go wyprzedził.
– No, on ta tyla jeszcze nie winien, bo na niego wpadł ten pocztmajster.
–Żeby nie był taki cymbał, toby sy nie dał trącić pocztmajstrowi – dowodziła dalej panna
Charytyna.
– To najlepsza – ozwała się znowu panna Serafina – że ten Peller ma się za ładnego, a on
wygląda jak małpa.
– Hurygutan – dodała panna Charytyna.
– Tyś sama małpa! Orangutan – szepnął pan Peller prawie półgłosem, rozsrożony do najwyższego stopnia.
– Nos ma jak ogórek nie przymierzając – ciągnęła dalej panna Serafina.
Pan Peller całą pięścią chwycił się za nos i zaczął go obmacywać na wszystkie strony.
– Mój nos jak ogórek! A bodajbyś pękła!
– A na twarzy nie ma żadnego wyrazu – wycedziła poetycznie panna Serafina.
– A tak w sobie zadufany, chodzi sy jakby kij zjadł.
– A tańcować nie umie nic a nic, to wszystko stało się przez niego.
To już było zanadto dla pana Pellera. Wpadł w taki ferwor, rzucił się z taką gwałtownością, że beczka z kaszą obaliła się na ziemię, a on cały w bieliźnie jak duch spod ziemi ukazał
się śród ciemności właśnie wtedy, kiedy panna Charytyna rozebrała się do reszty i zrzuciła
nieszczęśliwą sznurówkę.
Obiedwie księdzówny stanęły jak piorunem rażone. Chciały uciekać, ale piekielny przestrach nie pozwalał ruszyć się z miejsca, a nawet głos w pierwszej chwili zamierał w krtani.
Pan Peller chciał coś powiedzieć, ale zakłopotany i zażenowany swym własnym i swej
przeciwniczki negliżem, nie mógł ani słowa wydobyć z siebie. Przy pierwszej sylabie zająknął się tak nielitościwie, że głos jego stał się podobnym do jakiegoś podziemnego grobowego
westchnienia.
– Gwałtu! Ratunku! Łupirz! – wrzasnęła panna Serafina i na pół nieżywa z przestrachu
powaliła się na mały stół pobliski, skąd z głuchym stukiem i dźwiękiem stoczyła się wielka
flasza z oliwą.

189

Panna Charytyna opuściła z przestrachu wszystkie suknie, jakie jej jeszcze pozostały, i
okropnym głosem jęła wrzeszczeć z całego gardła:
– Łupirz! Łupirz! Gwałtu! Ratunku!
Pan Peller, niewielkiej z natury odwagi i przytomności umysłu, sam nie wiedział, co ma
począć, przestraszony przerażającymi okrzykami sam się gotów był naprawdę wziąć za upiora i nie wiedząc sam zgoła, co robi, zaczął pospołu wołać wniebogłosy:
– Gwałtu! ratunku!
Ale gdy nagle w przedpokoju posłyszał kroki, opamiętał się po trosze, a nie chcąc w takim
stanie przedstawić się całemu towarzystwu, postanowił uciec się do ulubionej strategii walecznego żołnierza i jakimkolwiek bądź sposobem drapnąć w nogi. Ale już jakiś widocznie
fatalizm zawisł nad jego głową.
Rzucając się ku oknu zawadził głową o półkę przy ścianie i cały tuzin słojów z konfiturami, sokami, konserwami niezręcznym ruchem strącił na ziemię.
A w tej właśnie chwili rozwarły się drzwi i całe towarzystwo w rzęsistym oświetleniu ukazało się w progu.
Pan Peller w przestrachu i zawstydzeniu klęknął na oba kolana w strudze konfitur i soków,
panna Charytyna zemdlała, co może było najgorzej, pomnąc na jej negliż nieszczęśliwy.
Całe nabiegłe towarzystwo stało chwilkę nieme i nieruchome z niewiadomego przestrachu
i zdziwienia, aż nagle za impulsem pierwszego pana poczmistrza w ogłuszający wybuchło
śmiech.
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WIKTOR GOMULICKI
1848 – 1919
,,Na pierwszym wydaniu Śpiewów historycznych Niemcewicza uczyłem się poznawać litery i sylabizować – pisze Gomulicki w jednym ze swoich artykułów wspomnieniowych – na
«Tygodniku Ilustrowanym» nauczyłem się czytać i przeczytane rozumieć. Bezpośrednio potem czytankami mymi były: powieści Walter Scotta, Robinson, Hamlet (...) Guliwer i Dziady,
Próbowałem czytać Kordiana, lecz mię znudził: wydał mi się ckliwym, rozwodnionym i niedołężnie rymowanym (!), zachwycałem się natomiast Anhellim, czytając go niby jakąś cudowną, kolorową bajkę.”
Tego rodzaju dziecinne lektury wpłynęłyby chyba na każdego bardziej wrażliwego chłopca, wpłynęły też oczywiście i na Gomulickiego i uczyniły go w rezultacie pisarzem.
Uświadomił to sobie stosunkowo późno, bo dopiero w Szkole Głównej, gdzie przez trzy
lata zupełnie niepotrzebnie żuł siano digestów i pandektów, uświadomił jednak w sposób zdecydowany. Cała też reszta jego życia została wypełniona po brzegi literaturą.
Przyszły poeta (bo Gomulicki był przede wszystkim poetą) wstąpił w szranki literackie w
dobie pozytywizmu, a więc w okresie, który poezji bynajmniej nie sprzyjał. Ba! – lekceważył
ją nawet i spychał na margines literatury. Poeci musieli wobec tego podpierać swą twórczość
innymi jeszcze, bardziej uznanymi rodzajami literackimi, jak np. dramat, powieść, nowela.
Podpierał ją wobec tego i Gomulicki, który był i powieściopisarzem, i nowelistą, i eseistą, i
krytykiem literackim, a nawet z amatorstwa badaczem historycznym, autorem licznych szkiców i gawęd dotyczących przeszłości Warszawy.
Urodzony w Ostrołęce, wychowany w Pułtusku, przybył do Warszawy dopiero jako szesnastoletni chłopiec, ale przywiązał się do tego miasta i pokochał je tak mocno, jakby ono właśnie było jego miastem rodzinnym. Warszawie też poświęcił dużą część swojej twórczości
literackiej: kilka powieści (Cudna mieszczka, Miecz i łokieć) i opowiadań (Syrena, Czarownica), kilka tomów szkiców historycznych (Opowiadania o Starej Warszawie) i aktualnych
felietonów (Przy słońcu i przy gazie) .oraz dwa poematy (Schadzka, W kamienicy Pod Okrętem) i cykl drobniejszych utworów poetyckich (Pod Znakiem Syreny). Zjednało mu to u krytyków miano „pierwszego naszego urbanisty”, który „przeniósł sielskoszlachecką dotąd poezję polską w nowożytne ognisko życia i flamandzkim swym pędzlem nadał jej charakter
miejsko-mieszczański”.
Gomulicki-poeta ściśle był powiązany z Gomulickim-prozaikiem, a doskonałym tego
świadectwem były jego powieści i nowele, nasycone często liryzmem, zwłaszcza zaś liry191

zmem wspomnień młodzieńczych, które przez całe życie cisnęły mu się pod pióro, domagając
się utrwalenia literackiego. Utrwalenie takie przeważnie zresztą znalazły: na większą skalę –
w autobiograficznych Wspomnieniach niebieskiego mundurka, na mniejszą – na kartach licznych szkiców i nowel, spośród których wyróżnia się piękna nowela Chałat stanowiąca jak
gdyby dalszy ciąg Wspomnień niebieskiego mundurka, traktuje bowiem o dalszych przygodach ich bohatera (samego Gomulickiego), który po ukończeniu szkoły pułtuskiej wstąpił dla
dokończenia nauk do Gimnazjum IV w Warszawie.
Nowela to z prawdziwie pięknym, humanistycznym podtekstem, który na szczęście nie
przybiera jednak formy końcowego, „łopatologicznego” morału, pozostawiając go do wyprowadzenia wrażliwszemu i uważniejszemu czytelnikowi.
I w tej noweli oczywiście – tak przecież pełnej realistycznych szczegółów, a nawet epizodów wyraźnie humorystycznych – przebija na powierzchnię ukryty, ale głęboki liryzm, tak
charakterystyczny dla twórczości Gomulickiego. I w niej widnieje miejscami typowy dla niego nastrój łagodnej melancholii, ten sam nastrój, który spowodował kiedyś pytanie Jana Kasprowicza, rzucone w jego liście do Zdzisława Dębickiego:
„Czemuż to Gomulicki taki zawsze smutny w swoich utworach?”
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CHAŁAT

...Aż do samej Jabłonny szło wszystko jak najlepiej. Słońce jasno przyświecało; konie biegły żwawym truchtem; podróżni, ściskając się na małej przestrzeni, nawzajem ciepła sobie
udzielali.
Czasem tylko ktoś wstrząsnął się, szczelniej futrem otulił i przez zęby mruknął:
– Ależ psie... Diabelskie... Siarczyste mrozisko!
Wszyscy (z wyjątkiem mnie) palili; większość pociągała dość często z oplatanych i nieoplatanych, płaskich i pękatych butelek.
„Humory” były wyśmienite. Opowiadano anegdotki, wybuchano śmiechem. Rej wodził
młodzieniec z „kozią” bródką, z wąsami, których końce, dzięki pomadzie węgierskiej, posiadały piękny kształt „mysich ogonków”.
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Młodzieniec był ubrany niezwykle. Miał na sobie ogromny kożuch barani, na nogach buty
z cholewami lakierowanymi, na głowie lekki, filcowy kapelusz barwy zielonej.
Jego stanowisko społeczne nie było dla nikogo tajemnicą. Jeszcze w Warszawie, zaledwie
zdążył wśrubować się pomiędzy czerwonofioletowego dzierżawcę i pomarańczowoszkarłatną
gospodynię proboszcza, natychmiast przedstawił się współpodróżnym jako „farmaceuta”.
Nie wiem czemu, przy końcu każdego ze swych opowiadań zwracał się on zawsze do mnie
i mrużąc filuternie oko zapytywał:
– Nieprawda, kolego?
Przytakiwałem głową w milczeniu, trochę dumny, a trochę zmieszany brataniem się ze
mną tak odznaczającej się osobistości.
Miałem lat piętnaście, a więc byłem w wieku, gdy człowiek sam nie wie: z kim towarzystwo trzymać, do jakiej zaliczyć się „kategorii”?
Miałem lat piętnaście i tytuł szóstoklasisty. To również tytuł i stanowisko nieokreślone.
Nauczyciele mówią ci „panie” – a ładne dziewczęta, na które ośmielasz się zerknąć na ulicy,
mianują cię głośno „sztubakiem”, „scyzorykiem”, i z wyraźnym lekceważeniem śmieją ci się
prosto w oczy.
Dopiero od kwartału uczyłem się w Warszawie i te święta były pierwsze, na które spomiędzy obcych śpieszyłem do swoich. Spieszyłem najszybciej jak mogłem i właśnie dla tego pośpiechu, który mnie o gorączkę przyprawiał, uprzedziłem o całą dobę termin wyjazdu przez
rodziców wskazany.
Myśl, że za kilkanaście godzin swój dom i swoje miasto zobaczę, przyprawiła mię o gorączkę – grzała mnie po prostu – i to była właściwie moja jedyna ochrona przed zimnem, któremu nader słabą zaporę stawiały: lekki, „wiatrem podszyty” szynel, szalik włóczkowy i gumowe na zwykłych „kamaszkach” kalosze.
Gdybym miał cierpliwość czekać do dnia następnego, przysłano by mi z domu futro, koc
na nogi i berlacze. Prócz tego pojechałbym zamkniętą karętą pocztową, w towarzystwie najdobrańszych „pasażerów” i „pasażerek”, przy raźnych dźwiękach trąbki, budzącej echa leśne.
Niestety! Odkładać na dwadzieścia cztery godzin rozkosz, przez cały kwartał marzoną,
przechodziło moje siły. Rzecz to znana, że w epoce, gdy człowiek ma przed sobą życie całe,
bywa najniecierpliwszy i najtrudniejszą dlań rzeczą – czekać.
Ta niecierpliwość sprawiła, że zamiast we środę na Przedmieściu Krakowskim, przed
,,Starą Pocztą”, znalazłem się we wtorek na ulicy Wałowej vel Wołowej, wśród obszernego
dziedzińca zajazdu „Pod Jeleniem”.
Tam znajdowała się główna stacja omnibusów, bryk krytych i otwartych, które przedsiębiorcy żydowscy wysyłali na wszystkie trakty, współzawodnicząc zwycięsko z pocztą i kolejami żelaznymi. Tam jedno z miejsc naczelnych zajmował Josek, utrzymujący stałą komunikację osobowo-towarową pomiędzy Warszawą a miastem P., do którego mnie właśnie droga
wypadała.
Z tym więc Joskiem jechałem – na wielkiej, odkrytej, trzęsącej, brzęczącej, ludźmi oraz
towarami wyładowanej i przeładowanej bryce.
Nie poszło to z łatwością; nie obyło się bez ofiary. Aby traktować z Joskiem, na jego brykę
siąść i w sposób tak prostacki do domu jechać, musiałem zadać gwałt wielu swym, jeśli nie
przekonaniom, to – upodobaniom.
A te upodobania były w owym czasie nadzwyczaj wykwintne. Przechodziłem okres „estetyzmu”, byłem rozmiłowany w pięknych kształtach, w zewnętrzności wytwornej, we wrażeniach przyjemnie oddziaływających na duszę.
Ten stan nie jest osobliwością u chłopców i dziewcząt w epoce dojrzewania – u mnie tylko
wystąpił nieco wcześniej niż u rówienników.
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Byłem w owym czasie wybredny w jedzeniu, w odzieży, w stosunkach z ludźmi. Poszukiwałem ciastek o nadzwyczajnym smaku; używałem mydła i pomady z niezwykłymi zapachami; nakładałem czapkę przed zwierciadłem; nosiłem rękawiczki.
Kilku zaledwie z licznego grona kolegów dopuściłem do poufałości. Byli to uczniowie
celujący albo nauką, albo tytułem rodzinnym, albo wytwornością. Doszedłszy do przekonania, że złe stopnie są rzeczą nieestetyczną, zrobiłem się uczniem pilnym i dążyłem wytrwale
do zdobycia nagrody.
Upajała mnie poezja, ale tylko pięknie rymowana. Dzwoniły mi w uszach dumki i szumki
Bohdana Zaleskiego; powtarzałem sam przed sobą, często na ulicy, wśród turkotu kół i wrzawy rozmów, strofy w rodzaju następnej:
Złote słonko do gospody
Zaszło do snu złożyć skroń;
Mgły wilgotne wstają z wody,
Z łąk rozkosznych wstaje woń.
W wieńcu gwiazd,
W płaszczu chmur,
Cicha noc
Schodzi z gór...
Piękny obraz, ładna rycina o dreszcz mię przyprawiały. Codziennie, wracając ze szkoły,
zatrzymywałem się przed wystawą obraźnika, przyglądając się z rozkoszą tym samym wiecznie sztychom i chromolitografiom.
Brzydota pod wszelką postacią była mi nienawistna, sprawiała cierpienie prawie fizyczne.
Nie byłem w stanie uczyć się z książki brudnej, źle oprawionej, niedbale drukowanej. Stare,
szpetne twarze działały na mnie odpychająco. Rozmawiając z brzydką służącą, starałem się
nie patrzeć na nią. Gdym obdarzał żebraka, czyniłem to zawsze z przymkniętymi oczyma,
rzucając pieniądz z pewnej odległości, aby nie dotknąć wypadkiem brudnej dłoni, palców
czarnych, pokurczonych.
Wstrętny był mi zwłaszcza gmin żydowski. Ponieważ do szkoły wypadało iść przez Grzybów, wstawałem wcześniej i nadkładałem duży kawał drogi, aby tylko uniknąć ocierania się o
czerń chałatową...
Jakąż mękę dla takiego estety stanowić musiał stosunek z Joskiem, który był brzydki i
brudny i od którego z daleka zalatywały: cebula i pot koński!
Mimo wszystko trzymilową przestrzeń od Warszawy do Jabłonny przebyliśmy dość szczęśliwie. Mróz był, bo był, kąsał, bo kąsał – ale od natłoczonej masy ciał i futer płynęły ciepłe
prądy, które ostrość zimna łagodziły. Przy tym, co najważniejsze, mieliśmy wiatr za sobą.
Najgorzej było z pakunkami, którymi Josek wyładował przód, tył, boki i spód swego rozłożystego pojazdu. Tuż za moimi plecami trzęsła się w słomie wielka głowa cukru, niby stożkowy pocisk armatni, którego cieńszy koniec wprost we mnie był wymierzony. Co pewien
czas ten pocisk uderzał mię pod łopatkę, to słabiej, to silniej, jakby chciał powoli prześwidrować na wylot. Zrozumiałem wówczas, co czuje owad, gdy go małoletni miłośnik przyrody
tępą szpilką przewierca.
Odpoczynek w Jabłonnie pogodził mię częściowo z losem. Przez godzinę przeszło siedziałem w ciepłej izbie zajazdu, nie czując za sobą głowy cukru, nie widząc przed sobą rozczochranej głowy Joska i jego wielkiej, zatłuszczonej, obszarpanej czapy.
Tę izbę bardzo lubiłem. Wydawała mi się zawsze uroczyście piękna, niby sala w starym
zamku, niby kaplica. O każdej porze roku i dnia panował w niej półmrok. To właśnie sprawiało ów nastrój uroczysty. Nie słyszało się tam nigdy krzyków pijackich ani wybuchów gło-
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śnego, mazurskiego śmiechu. Podróżni zachowywali się milcząco, przyzwoicie, powściągliwie, jak w poczekalniach kolejowych pierwszej i drugiej klasy.
Na ,,bufecie”, mrocznym, poważnym jak stalle kanonickie, stały wielkie ptaki wypchane.
Za bufetem siedziała piękna, blada, dostojnie smutna kobieta. Wydawała służbie rozkazy,
poruszając jedynie ustami: głosu jej nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć. Otaczały ją naczynia
dziwnych kształtów, ze srebra, brązu, kryształu; pęki suchych traw i kwiatów tkwiły obok niej
w ciemnych wazonach, hipnotyzując swym sennym, sztywnym bezruchem. Dzwonek poruszany ręką tej kobiety wydawał dźwięki nadzwyczajne: brzmiał jękliwie, tajemniczo, nabożnie, jak północne dzwonienie, w pustelni kamedułów...
Tak przynajmniej przedstawiało się to wszystko wówczas moim zmysłom i mojej wyobraźni.
Nastrój podniosły wzmagały dwie okoliczności, bardzo odmiennego rodzaju.
Najpierw – całą Jabłonnę wypełniała dla mnie światowo-rycerska postać księcia Józefa
Poniatowskiego. Z okna izby zajezdnej przyglądałem się bramie żelaznej wiodącej do jego
niegdyś parku. Przy podjeździe leżały tam dwie olbrzymie kule kamienne; przez kratę było
widać zwężającą się perspektywicznie aleję nagich, skostniałych od mrozu drzew parkowych.
Zdawało mi się nieraz, że z mgły, przesłaniającej głębię parku, wysuwa się bez szmeru biały
łabędź sani książęcych, a na nim młodzieniec w burce, z małymi na rumianej twarzy „bakenbardami”, z oczyma ciskającymi błyskawice...
Drugą podniecającą mnie okolicznością był fakt czy też pogłoska, że ,,austerię” w Jabłonnie trzymają dwie siostry – baletnice. Dla piętnastoletniego estety baletnica, ballerina, była
czymś prawie nadziemskim. Zaprowadzono mnie raz do teatru na balet ,,czarodziejski” i wyrobiłem sobie wówczas przekonanie, że baletnica jest czymś pośrednim pomiędzy Mickiewiczowską Switezianką a Wergiliuszową Nimfą...
Ciemne, wysokie drzwi lekko skrzypnęły; ukazał się Josek, granatowy od zimna, w długiej, obszarpanej opończy, z wielkim biczem w ręce.
Pokornie stanął przy progu, bicz z ręki do ręki przełożył, zakaszlał...
– Żymnooo... – wyrzekł przeciągle, drżąco, zwracając mowę razem do wszystkich i do nikogo.
Nikt nie spojrzał nań nawet.
Zaszurał ciężkimi buciskami, biczyskiem w podłogę zastukał – jakby dla zwrócenia na
siebie uwagi.
– Żymnooo... Wielgie żymnooo – powtórzył nieco głośniej, ale zawsze z powściągliwą
pokorą.
Byłem domyślniejszy, czy też tylko naiwniejszy od swych głuchych i milczących towarzyszów: zrozumiałem, że przeziębły woźnica przymawia się o poczęstunek. Chętnie kazałbym
mu podać herbaty gorącej z arakiem, kawał chleba z pieczenia... Cóż, kiedy był tak odpychająco brzydki, brudny, prostacki!
Odwróciłem się pośpiesznie do okna, aby nań nie patrzeć. Wytężonym, niecierpliwym
wzrokiem upatrywałem książęcego łabędzia.
Do Joska przystąpił służący – za ramię silnie go ujął.
– Tu Żydom nie wolno! – oznajmił głosem dobitnym.
– Nu, to sobie pójdę – rzekł woźnica z rezygnacją. – I proszę państwa na brykie – dodał,
obracając się do podróżnych. – Czas jechacz!
Zaraz za Jabłonną szosa załamuje się pod kątem prawie prostym. W skutku tego wiatr,
wiejący nam dotąd w plecy, zaczął teraz nacierać z boku. Nie był to wiatr silny; w lecie nazwalibyśmy go „zefirkiem” i z rozkoszą pewnie nadstawialibyśmy mu rozgrzane twarze, ale
przy mrozie kilkunastostopniowym każde muśnięcie tego zefirka równało się dotknięciu rozpalonym żelazem.

196

Towarzysze pochowali się z głowami w swe wielkie futra; mój kołnierz od szynela nawet
całych uszu nie mógł zasłonić. A na bryce nie było już tak ciepło i przytulnie jak wpierw.
Część podróżnych wysiadła w Jabłonnie i na siedzeniu potworzyły się luki.
Mniej już dowcipkowano i mniej śmiano się. Gospodyni proboszcza dokuczała fluksja. Co
pewien czas objawiała ona swe cierpienie jękiem przytłumionym, który spod mnóstwa szali,
szalików, chustek, chusteczek dobywał się jak spod ziemi. Farmaceuta doradzał miłosiernie
użycie jakichś kropli, gospodyni jednak, mając uszy zatkane watą, nie słyszała, co do niej
mówi. Głowę tylko chwiała w prawo i w lewo, oczy podnosząc do nieba.
Upewniony, że go osoba interesowana nie zrozumie, młodzieniec z kozią bródką i mysimi
wąsami odważył się na radę następującą:
– Najusilniej zaś zalecam pani dobrodziejce napełnić dziurawy ząbek wodą zimną, następnie siąść na rozpalonej blasze u komina i nie wstawać, aż się woda w ząbku zagotuje. Próbę tę
powtarzać wypada do trzech razy, po czym i fluksję, i ząbek diabli wezmą...
Zerknął na mnie.
– Nieprawda, kolego?...
I dał nurka w swe olbrzymie barany.
Zrobiło się trochę weselej. Ten i ów zaopatrzył się w Jabłonnie w świeży zapas
,,pocieszycielki”, więc znów dało się słyszeć miłe dla ucha gulgotanie płynów, przelewanych
do gardła przez wąskie szyjki butelek.
Łyknął chudy, milczkowaty mieszczanin i butelkę chustką czerwoną otarłszy podał dzierżawcy; dzierżawca przepił do farmaceuty i otwór szyjki osuszył rękawem od futra; farmaceuta pociągnął raz i drugi, chuchnął, językiem mlasnął, zagwizdał...
– Kolej na kolegę – zwrócił się do mnie zachęcająco. – Nie zaszkodzi: słowo aptekarskie!...
Dałbym się pewnie skusić, ale mię zaleciał szynkowniany odór anyżówki.
– Dziękuję – rzekłem. – Prostych wódek nie używam.
Aptekarz podniósł brwi wysoko, kozią bródką kilkakrotnie poruszył i w milczeniu oddał
butelkę mieszczaninowi.
– Rany boskie! Święta Weroniko!... – zaśpiewała w tej chwili gospodyni proboszcza, której nagle i słuch, i mowa powróciły. – Jakże można delikatną chłopczyninę taką – Panie odpuść – śmierdziuchą częstować. Mam ja tu cości rarytniejszego. Mój dobrodziej panienki tym
traktuje, jak na plebanię przyjdą.
Wydostała z torby podróżnej niedużą butelkę „Goldwasseru” i małą, rżniętą czarkę. Nalała
gęstego, słodkiego trunku, w którym połyskiwały drobne płatki złota malarskiego.
– Niech pan student pije na zdrowie...
Barwa, zapach, a najbardziej podobno połysk iskrzących się w słońcu drobinek złota podziałały na moją wyobraźnię.
Sięgnąłem bez namysłu po czarkę – wypiłem.
Zrobiło mi się cieplej – bardzom zaś już tego potrzebował.
– A co to pan student tak lekko? – spytała właścicielka ,,Goldwasseru”, obrzucając wymownym spojrzeniem mój szynel, bardzo pięknie skrajany, ale mający wiatr za podszewkę. –
Przeziębić się można, Boże uchowaj!...
– Eeee! – rzekłem z udanym lekceważeniem. – Nic mi nie będzie. Przyzwyczajony jestem.
Zresztą – skłamałem dla ocalenia pozorów – mam pod spodem kożuszek.
Wydąłem policzki i dmuchnąłem przed siebie, jak to czynią ludzie, którym bardzo gorąco.
Pokiwała głową, oczy zmrużyła i zapadła w poprzednie, cichymi jękami przerywane,
odrętwienie.
Mróz stawał się coraz większy, jechaliśmy zaś coraz wolniej. Żydowskie, słomą żywione
konięta wyczerpały już swój zapas energii i fantazji i nie biegły teraz, lecz szły stępa, potykając się, poślizgując.
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Dzień, jak zawsze w grudniu, szybko szarzał i gasnął. Słońce rozczerwieniło się, roziskrzyło; długie, ukośne smugi purpurowego światła ślizgały się po rażąco białej, szklistej
powierzchni pustych, bezbrzeżnych pól...
W powietrzu wirowały, na kształt pyłu diamentowego, maleńkie śnieżne gwiazdeczki, które pod słońce mieniły się złotem i szkarłatem. Bawiło mię to wirowanie, bawiła gra kolorów,
goniłem wzrokiem iskierki, wybiegałem spojrzeniem aż tam, gdzie linia horyzontu, łuną zachodnią zaróżowiona, zlewała się z niebem, na które padał mleczny odblask śniegu.
Pozwalało mi to zapominać o dojmującym zimnie, o szpilkowych ukłuciach mrozu, o tym,
że jeszcze połowa drogi nie przebyta, a konie zwalniają wciąż biegu...
Tymczasem alkohol robił swoje...
Mieszczanin, milczący dotąd jak ryba, rozgadał się nagle i plótł trzy po trzy o swej żonie, o
„fajerkasie”, o ,,Żydach odszczepieńcach”, o ,,kwaterunkowym”, o prosięciu, które zagryzł
pies komisarski. Zakończył głośnym śpiewaniem pieśni adwentowej.
Dzierżawca skulił się, uszy opuścił. Do jego właściwości należało widocznie to, co Francuzi le vin triste nazywają. W urywanych, melancholii pełnych zdaniach uskarżał się na „psie
czasy”, na ,,podłe ceny”, na ,,straszny ucisk obywatelstwa”, na ,,pijawki żydowskie”.
Farmaceuta stał się jeszcze gadatliwszy.
– Ja na miejscu pana dobrodzieja – dowodził rolnikowi – hodowałbym tylko barany. Z baranów największy profit. Profesor Hans Peter Piperment z Dyseldorfu dowiódł, że baran, byle
miał kawałek soli do lizania i dużo wody do picia, niczego więcej nie potrzebuje. A teraz policz pan dobrodziej korzyści. Strzygę barana – i mam wełnę, z wełny kort, z kortu ubranie dla
siebie i dla dzieci. Ściągam z niego skórę, razem z wełną – i mam pyszności futerko, takie, jak
to oto, które mi krewniak przysłał na drogę. Doję go...
– Barana? – zadziwił się szlachcic, wytrzeszczając okrągłe oczy.
– Barana czy jego żonę to w gruncie rzeczy wszystko jedno. Doję go zatem i mam mleko,
a z mleka serki wyśmienite. Zarzynam wreszcie poczciwe stworzenie – a wówczas opływam
we wszystko. O baranich kotletach, o combrze baranim mówić panu dobrodziejowi nie potrzebuję. Nasz sławny ksiądz Skarga pięknie o tym się wyraził: „Niczym jest wszystko w porównaniu z wiecznością i niczym wieczność w porównaniu z pieczenią baranią z czosnkiem!”
Prócz mięsa mam tłuszcz. Niosę tłuszcz do apteki, sprzedaję go i zarabiam grrrrube pieniądze.
Pozostają mi jeszcze nogi, rogi i kości. Kąpiel z nóg baranich jest zalecana niemowlętom;
można też z nóg przyrządzać wyborną galaretę. Rogi kupuje ode mnie fabryka guzików. Z
kości wygotowywam klej, tak potrzebny w gospodarstwie. Myślisz pan dobrodziej, że na tym
koniec?... A skórka? A kiszeczki? Na skórce „Towarzystwo” drukuje mi liściki zastawne; z
kiszeczek wyrabiają dla mnie struny, które naciągam na skrzypce i wygrywam sobie mazurki,
sztajerki, obertaski, pocieszając się we wszystkich biedach i frasunkach...
W tej chwili bryka zatrzymała się przed dużym, murowanym budynkiem. Dojechaliśmy do
Zegrza, który nazywano także, nie wiem dlaczego, Zagrobami. Ostatnia nazwa brzmiała zawsze w mych uszach żałobnie.
Lubiłem to miejsce, lecz nie lubiłem zajazdu w nim. Miejsce było piękne, dla bliskości
rzeki – ukochanej „błękitnej” Narwi mojej; zajazd wydawał się brzydkim, bo czuć go było
zawsze wilgocią, stęchlizną, pustką.
Wszedłem do środka po to tylko, aby wypić, nie siadając, kilka szklanek osłodzonego
ukropu z zapachem siana, po czym zaraz wybiegłem przed zajazd.
Słońce dogasało. Zbladła już jego czerwień; osłabła jaskrawość. Zmętniało, na kształt oka
zaciągniętego kataraktą, i pogrążyło się w mgłach kolorowych. Już można było patrzeć na nie
bez zmrużenia powiek; już stało się olbrzymem powalonym, dogorywającym, nie strasznym
nikomu.
Mgły na zachodzie były podobne szalom z gazy jedwabnej, z którymi igrają tańczące bajadery. Miały te szale barwę jutrzenkową i barwę wody morskiej, i barwę bzu świeżo rozkwi-
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tłego. Zdawały się falować, na kształt lekko rozkołysanego morza, i zdawały się, przy pląsach
niewidzialnych tanecznic, zbliżać do siebie, łączyć się, splatać ze sobą.
I z wolna wszystkie barwy tych wstąg smużystych, drżących, powiewnych zaczęły stapiać
się w jedną: w różowawy fiolet. Z początku ten fiolet był tylko chłodny; potem z nadzwyczajną szybkością ciemniał i stygnął, przechodząc w tony stalowe, zimne, mogilne, wreszcie
stał się tak mroźny, że aż ból sprawiał oku i duszy...
Przymknąłem oczy w przerażeniu. Wydało mi się, że już tam, w górze, wszystko, wszystko zamarło.
Gdym je po chwili otworzył – jakaż zmiana! Cmentarna przed minutą pustka przestrzeni
iskrzyła się miliardami świateł, a każde światło było światem, a każdy świat wołał przez otchłanie eteru: ,,Żyję!...”
Półdziecinny, ale tym czulszy i bliższy Boga duch mój podniósł się do wysokości, na jakiej
nigdy dotąd nie przebywał. Doświadczyłem uczucia, jakbym skrzydeł dostawał i ziemię tracił
pod stopami...
– Panyciul Josek napiłby się śnapsa! – zacharkotano mi nagle nad uszami.
Wstrząsnąłem się jak lunatyk, gdy bosą stopą na prześcieradło mokre nastąpi, i – uciekłem
do zajazdu.
A tam już farmaceuta mrugając powiekami, trzęsąc kozią bródką, rozsuwając i zesuwając
mysie ogonki wąsów, krzyczał do dzierżawcy, co rozczerwieniony jak piwonia kiwał się sennie nad nie dopitą szklanką herbaty z arakiem:
– A mnie co, panie dobrodzieju, po strzelbie! Strzelba, panie dobrodzieju, to przesąd, czasów barbarzyńskich zabytek! Dziś – patrz pan dobrodziej, gdzie chowamy cały arsenał.
Rozpiął kurtkę, wsunął dwa długie, chude palce do kieszonki od kamizelki i wyciągnął
małe, owalne pudełeczko.
– Pilulae... Triginta duo... – przeczytał, stukając palcem w wierzch pudełka, – Trzydzieści
dwie pigułek – to znaczy: trzydzieści dwa trupów. Trupów wilczych, lisich, niedźwiedzich,
lamparcich – do wyboru, panie dobrodzieju! Jedna pigułka na osobę. Popić wodą ocukrzoną i
dietę zachować.
Tamten nic już nie słyszał – zajęty całkowicie wybijaniem pokłonów przed stygnącą herbatą. Pokłony były coraz głębsze, coraz uniżeńsze – aż wreszcie przy jednym z nich czoło
pana brata uderzyło o brzeg stołu a on sam zbudził się i na cały głos zawołał:
– Czy to już S y r o c k ?
Wymawiał „Syrock” tak samo, jak „syr” – co, za moich lat chłopięcych, w tamtej okolicy
nie tylko nie należało do osobliwości, ale było jakby obowiązujące.
– Proszę państwa na brykie – czas jechacz! – obwieścił Josek, stając w otwartych drzwiach
z biczem wielkim w łapie, fioletowy od zimna, dygoczący jak w febrze.
O zmiękczenie kamiennych serc „pasażerów” już się tym razem nie kusił...
Na bryce znaleźliśmy się we czterech. Ubyła posiadaczka „Goldwasseru”, na którą w Zegrzu czekały konie proboszcza. Za to Josek pozyskał dwóch brodatych, nadzwyczaj rozmownych towarzyszów. Trójka na koźle rozgrzewała się gwałtowną gestykulacją oraz paleniem w
wielkich porcelanowych fajkach zielska, zwanego tytoniem „Trzech królów” (czemu raczej
nie „Siedmiu złodziejów”?).
Noc była zupełna, gdyśmy z miejsca ruszyli. Nadzwyczajna cisza wypełniała całą przestrzeń, która zdawała się nie mieć granic. W tej ciszy nadzwyczajnej każde uderzenie kopyta
w zmarzniętą ziemię równało się grzmotowi; każde skrzypnięcie śniegu pod kołami było
prawie krzykiem.
Z góry wytrzeszczone oczy gwiazd patrzyły na zalękłą, oniemiałą ziemię z wyrazem niewysłowionej grozy i zimnej a okrutnej ciekawości. Takimi oczyma przyglądał się Neron męczonym w cyrku ofiarom.
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Zaraz za Zegrzem trzeba było przebyć rzekę. Dziś stoi tam most żelazny, wsparty na wysokich filarach; wówczas drewniane przęsła mostu leżały prawie na powierzchni wody. Gdy
woda obniżała się, most wraz z nią zapadał, jakby w przepaść. Ta przepaść wydawała się tym
głębszą, że brzeg był bardzo wysoki.
Nocą na dnie przepaści widziało się drżące światło olejnej, wiatrem chwianej latarni, a
przy niej, w brudnożółtym kręgu światła, czarne, żywo poruszające się cienie. Dalej była otchłań, pocętkowana ułożonymi w zygzak, matowymi światełkami. Latem dochodził z dołu
jękliwy plusk niewidocznej fali, z którym łączyło się niekiedy żałosne zawodzenie orylów,
nocujących przy moście na tratwach.
Wjazd na most równał się wówczas skokowi w przepaść. Gdy już dopełniono wszystkich
formalności i gdy z dołu nadbiegło hasło, że „szlaban” podniesiony, konie ruszyły z kopyta, a
nabierając na stromej pochyłości wielkiego rozpędu, wpadały na most jak wicher. Latarnia,
ludzie przy niej, domek poborcy, słupy szlabanowe migały jak cienie – potem wszystko nagle
nikło, uspokajało się i nic już nie było słychać prócz miarowego, powolnego dudnienia kopyt
na drewnianym pomoście oraz plusku wody, piosenki orylskiej i rechotania żab...
Szalenie lubiłem te zjazdy – choć łączyły się ze strachem okropnym i choć przed każdym z
nich żegnałem się, jakbym szedł na śmierć pewną...
I teraz odbyło się wszystko zwykłym trybem – z tą jedynie różnicą, że muzykę letniej nocy
zastąpił przeraźliwy, dzwoniący, szczękający i zgrzytający klekot bryki żydowskiej.
Wstrząśnienie przy przeprawie oddziałało na wszystkich dobroczynnie. Dzierżawca częściowo wytrzeźwiał, mieszczanin zaprzestał płaczliwych monologów, mnie zrobiło się cieplej, a farmaceucie powróciła werwa, którą mróz zaczynał ostudzać.
Przez czas pewien było na bryce tak prawie wesoło jak przy wyjeździe z Warszawy. Mnie
tylko udręczał cuchnący dym „drajkenigu”, który z trzech fajek i trzech gąb buchał jak z sześciu kraterów.
Mój wstręt do Joska, w równym stopniu estetyczny, jak nerwowy, wzrósł tak bardzo, że
stał się prawie nienawiścią. Miałem nieledwie żal do Boga, że zepsuł harmonię świata, stwarzając tak brzydkie i tak zabójczą atmosferą otoczone istoty.
Zrobiłem silne postanowienie unikania w życiu wszelkiego rodzaju Josków. Umyśliłem też
nie wyruszać nigdy w drogę bez butelki z wodą kolońską w kieszeni.
Jechaliśmy umiarkowanym truchtem wśród niezmiernych, białawych, słabo odbijających
światło gwiazd przestrzeni. Śnieg skrzypiał przeraźliwie, bryka dzwoniła, jakby samym
szkłem napełniona. Mieszczanin, zaprzestawszy lamentów, milczał jak ryba. Dzierżawca rzucał co chwila zdania krótkie, energiczne, ale że był zakopany z głową i czapką w olbrzymich
szopach, nie można było zrozumieć, co mówi. Nad wszystkim panował ostry, przenikliwy
głos farmaceuty.
Ten nerwowy, balsamem peruwiańskim woniejący młodzieniec czynił wrażenie człowieka,
który z długiego zamknięcia wyrwał się nagle na swobodę. Wiadomo, że na takich świeże
powietrze działa jak wino. Cóż dopiero, gdy prócz powietrza podniecać ich zaczną inne rozweselające czynniki...
Farmaceuta, podrygujący nieustannie na siedzeniu, to śpiewał półgłosem, to ustami trąbę i
bęben naśladował, to wreszcie do Joska zwracając się, wykrzykiwał zachęcająco:
– Fur, fur, Mojsie!... Fur, fur!...
Na koźle gwałtowny szwargot na chwilę nie ustawał.
– Cicho, Żydy, niech sam rabin krzyczy! – upominał rozgadaną trójkę, która na niego
uwagi nie zwracała.
Aby tę uwagę zbudzić, przesiadł się bliżej kozła i Joska za pejs pociągnął.
– Mojsie! Mojsie! – wesoło zawołał – a czy ty słuchałesz o taki wypadek, że na Łowickie
jarmark Żyd koniowi uczeknął?
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Ten koń miał feleru małego,
Że był trochę – ukradziowanego!
– Mnie nic do tego... – dokończył mimowolnym rymem woźnica i jął na nowo szwargotać.
– Ho, ho, toś ty, widzę, wcale nie ciekawy! Ale jak ja ci zaśpiewam jeden delikatny kawałek, to zaraz uszy postawisz jak zając.
Odchrząknął, papierosa na śnieg cisnął, wykrzywił się zabawnie i zaśpiewał:
Radujcie się, zidziowie,
Dobrze szlichać w Wlesiowie.
Już szkolników śpiewają,
Mesyjasza witają...
Ej, wej! Taj, daj, dum!
Aj, waj! Bim, bom, bum!
Żydzi szturgnęli się łokciami i trochę przycichli.
– Aha! To wam zakręciuło koło serca. Posłuchajcież dalej:
Trzysta zidziech i dwieście
Zgromadził się bul w mieście.
Wszystkich krzyknął; – Ach! Ach! Ach!
I wystrzelił: – Pach! Pach! Pach!
Ej, wej! Taj, daj, dum!
Ach, waj! Bim, bom, bum!
Z wielkim pompem wjeździował,
Sam go rabin witował.
Bardzo smacznych potrawie
Postawił mu na ławie:
Rzodkiew czarne z lupinem,
Co go wędził w kuminem,
Pare śliwek i śledzia,
Cztery flaki z niedźwiedzia...
Witaj, Lejbuś parsiwy!
Nasz miłośnik prawdziwy!
Niech z wieciora do rana
Żyje dziecko kochana...
Ej, wej, taj, daj, dum!
Ach, waj, bim, bom, bum!...
Dowlekliśmy się w ten sposób do Serocka.
Dopiero przy wysiadaniu poczułem, że mam jedną nogę skostniałą od mrozu. Długom rozcierać ją musiał, zanim wróciła mi w niej władza.
W Serocku czekał na ,,gości” znany dobrze kilku pokoleniom podróżnych właściciel zajazdu z ,,numerami”, mąż niezłomnych przekonań, który latem i zimą, w piątek i świątek, o
południu i o północy na zapytanie: ,,Co jest do jedzenia?” – odpowiadał twardo:
– Jest pieczeń z kapustą.
Mówiono, że ogromny zapas tej pieczeni z kapustą nabył wraz z zajazdem od swego poprzednika i przez lat kilkanaście częściowo go wyprzedawał.
Był to zarazem eks-obywatel i eks-krawiec, człek sztywny, mrukliwy, z wielką, łysą głową
nieruchomo na karku osadzoną. Pod nosem miał dwie kępki rudawo-siwych, szczecinowatych

201

włosów, które nieustannie szczoteczką przeczesywał. Ponieważ dopełniał tego za ,,bufetem”,
dokąd brudna dziewka przez drzwi uchylone wsuwała talerze z gorącymi ,,porcjami”, zawsze
pieczeń, prócz kapusty, przysmaczana bywała jakimś rudawosinym dodatkiem.
Farmaceuta był widocznie spraw tych świadomy, gdyż zamawiając jedzenie ze szczególnym naciskiem rozkazał:
– Włosy oddzielnie!...
Podwójny tytuł eks-krawca i eks-obywatela wydawał się niejednemu zagadką. Żadnej jednak zagadki w tym nie było. Krawiec na rzemiośle swym, w Warszawie prowadzonym, dorobił się dużych pieniędzy, a mając przez długie lata do czynienia z wszelkiego rodzaju
,,stanami” wyobraził sobie, że przy odpowiednim majątku i stan obywatelski będzie doń pasował. Znaleźli się tacy, co go utwierdzili w tym przekonaniu i właścicielem dóbr zrobili.
Wyszedł z nich rychło ,,o kijku”, a za okruchy fortuny, cudem ocalone, zrobił się właścicielem zajazdu z numerami oraz niewyczerpanych zapasów pieczeni z kapustą.
Jako pamiątka po „obywatelstwie” pozostała mu jedynie chęć (daremna, niestety) zadzierania wąsów do góry. Warsztatowych nawyknień zachował więcej, a objawiały się one głównie w sposobie obchodzenia się z ,, gośćmi”.
Gdy zbliżał się do kogo z zapytaniem: ,,Czym mogę służyć?... Jest gotowa pieczeń z kapustą...” Czynił to tak, jakby miał brać miarę na surdut lub kamizelkę. Podawał jedzenie ruchem
szybkim, energicznym, jakby wbijał igłę w twardy materiał; przy zabieraniu zaś próżnego
talerza gwałtownie cofał ramię, jakby z ,,gościa” nić długą wyciągał.
Znałem ten zajazd lepiej niż wnętrze swej teki uczniowskiej. Dziś jeszcze mógłbym powiedzieć, jakie rośliny doniczkowe zieleniły się w niewielkich okienkach jego izby gościnnej,
długiej, wąskiej, niskiej, do której wchodziło się ,,bokiem”, z bramy brukowanej, po kilku,
również brukowanych stopniach. W samym końcu stał niewielki, żółty ,,bufet”; na nim, pod
szklanymi pokrywami, schły i pleśniały odwieczne przekąski. Za plecami eks-krawca, podczesującego rude wąsy, widać było szafeczkę oszkloną z butelkami, które on nieustannie to
wyjmował, to wstawiał na powrót.
Obok był ,,pokój damski”, znacznie mniejszy, z okrągłym stołem na jednej nodze i meblami wyściełanymi – razem poczekalnia przejezdnych niewiast i bawialnia gospodarstwa.
Odpoczywały tam kobiety podróżujące w towarzystwie dorosłych i dorastających panienek
oraz zupełnie małych dzieci. Przez uchylone drzwi widziało się zawsze piramidy pakunków,
słyszało głośne, cienkie śmiechy i płacz niemowląt. W pokoju damskim czyniła posługę żona
eks-krawca; nie zanoszono tam nigdy nic więcej, prócz herbaty, kawy białej i bułeczek z masłem.
Dość lubiłem i ten zajazd, i jego właściciela. Gdyby mię jednak spytano: co mi się tam
najbardziej podobało? Odrzekłbym bez namysłu, że... Rycina wisząca wprost środkowego
okna, obok drzwi, zawsze zamkniętych i nie wiadomo dokąd prowadzących. Ta rycina była
kolorowym, poczerniałym przez czas sztychem angielskim, wykonanym podług rysunku Orłowskiego. Przedstawiała cesarza Pawła odwiedzającego Kościuszkę w więzieniu.
Za każdą bytnością w zajeździe długie chwile przed starym sztychem wystawałem. Tym
razem jednak nieszczęsny bohater i nieszczęsny monarcha na próżno dawali mi znaki porozumienia... Nie spieszyłem z przywitaniem. Niestety! Zbyt jasno oświetlała ich lampa wisząca
– ja zaś rozmyślnie w cień się chowałem. Po cóż eks-obywatel, dobrze znający mnie i moją
rodzinę, miał wiedzieć, że tę podróż odbywam z brodatym i pejsatym Joskiem!
Zająwszy miejsce przy stoliku, najbardziej od ogniska światła oddalonym, zażądałem herbaty i pieczeni – „bo głód był jeszcze sroższy od żałości”. Ale choć kołnierz podniosłem i
głos zmieniłem, poznano mię.
– Cóż to, bez mamy?... – usłyszałem inkwizycyjne zapytanie gospodarza, stawiającego
przede mną swą najdoskonalszą, bo jedyną, potrawę.
– Phi! – odparłem, piersi wyprężając. – Czy to ja dziecko, żebym bez matki ruszyć się nie mógł?
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Wyglądałem zaś na podziw dziecinnie.
– Mrozik mamy petersburski – ciągnął tamten, szczoteczki dobywając.
Przy tych słowach prześwidrował mię na wylot doświadczonym wzrokiem eks-krawca –
tym wzrokiem ostrowidzowym, który w jednej chwili dostrzega i oszacowywa nie tylko krój,
materiał i robotę ubrania zwierzchniego, ale i jego podszycie oraz wszystko, co znajduje się
pod nim – do kamizelki, koszuli i wełnianego kaftanika włącznie.
– Czy nie za lekko? – spytał, sumując dopełnione spostrzeżenia i wniosek z nich wyciągając.
Namyślał się przez chwilę, jakby chciał jeszcze coś dodać, lecz tylko wąsy szczoteczką
podrapał i odszedł w milczeniu do innego stolika.
W Serocku ubyło dwóch towarzyszów. Pierwszym, zupełnie mi obojętnym, był milczący
mieszczanin. Ledwie bryka wtoczyła się na wyboisty bruk miasteczka, zniknął mi z oczu, w
mrok wsiąknął – przepadł.
Wkrótce po nim opuścić nas miał niezrównany farmaceuta, który jednak tymczasem zawijał pieczeń z kapustą, aż mu się uszy trzęsły. Właśnie skórką chleba wycierał resztki sosu z
talerza, gdy za oknami ozwała się trąbka pocztowa.
Połknął skórkę, uszu nadstawił, uśmiechnął się tryumfująco.
–To na mnie! – wyrzekł, posyłając znaczące spojrzenie obecnym. – ,,Ekstra!...” Czy może
być co rozkoszniejszego? Nie ma pięciu minut, jak pchnąłem Żydka na pocztę, już pocztylion
zajechał. To się nazywa punk-tual-ność! Dwie są tylko na świecie instytucje tak punktualne:
poczta i – apteka.
Odszukał mnie wzrokiem w ciemnym kącie i spytał:
– Nieprawda, kolego?
– Pan łaskawy do?... – zagadnął gospodarz, odbierając od farmaceuty zapłatę i szybkim ruchem wyciągając zeń nitkę niewidzialną.
– Do Trznadlego Ogonka.
– Do Ogonka?... Nie znam.
– Nic nie szkodzi. Stąd trzy wiorsty i kawałek. Przelecę w dziesięć minut. Nie ma jak ekstra!
– Pan łaskawy żartuje. A kolej?
Młodzieniec rozparł się i spojrzał na eks-krawca z wysoka.
– Kolei nie uznaję – oświadczył tonem stanowczym. – Kolej, mój panie, to półśrodek, a ja
gardzę półśrodkami. Podług mnie, trzy są tylko możliwe środki podróżowania: ekstra, hukolot
i pstrykoelastyk.
– Pan łaskawy powiedział?
– Hu-ko-lot i pstry-ko-e-la-styk – wyskandował farmaceuta wydostając z kieszeni świeży
papieros.
Gospodarz wysunął się zza bufetu.
– Nie słyszałem dotąd o tych wynalazkach – rzekł, podając młodzieńcowi płonącą zapałkę,
a przy tej sposobności wbijając weń swą ostrą, dla zwykłych oczu niedostrzegalną igłę.
– Wcale mnie to nie dziwi. O czym w Honolulu już zapomniano, to dla Serocka nowość
niesłychana. Tymczasem Australczycy nie podróżują dziś inaczej jak tylko w hukolotach!
– I cóż to takiego, panie najłaskawszy?
– Armata, panie najszanowniejszy. Otwór tej armaty jest tak duży, aby pomieścić mógł
kulę tej wielkości, co zwykły omnibus pocztowy. Kula ma wnętrze próżne, miękko wysłane.
W chwili odejścia pociągu pakują pasażera do kuli, kulę do armaty i – paf!... Pasażer kicha na
jednej stacji, a na drugiej mówią mu już: na zdrowie!
Eks-krawiec zatrzymał w powietrzu niesioną do wąsów szczoteczkę i usta otworzył – ale
nic nie powiedział.
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– Co się zaś tycze pstrykoelastyka – kończył tamten – wynalazek ten nie zdobył sobie
jeszcze uznania, na jakie zasługuje. Szkoda! Jest bowiem nadzwyczaj prosty i praktyczny.
Wyobraź sobie pan dobrodziej grubą, ale to bardzo grubą, linę z gumy elastyki, zwanej inaczej „gumulastyką”. Jeden koniec tej liny jest przytwierdzony na stacji A, drugi za pomocą
odpowiednich przyrządów wyciągnięty aż do stacji B. Na tej ostatniej przyczepia się do niego
wagon z pasażerami, po czym, na znak dany przez zawiadowcę, konduktor linę puszcza i –
pstryk!...
Za oknem pocztylion zatrąbił powtórnie, przerywając młodzieńcowi wykład.
Wstał, odział się we wspaniałe barany, zielony kapelusz przed zwierciadełkiem zawadiacko nasadził. Następnie zabrał się do żegnania towarzyszów podróży.
Drzemiący dzierżawca został przezeń zbudzony i w oba policzki „siarczyście” ucałowany.
Przyśniło mu się pewnie, że na jarmarku w Pułtusku odnawia przyjaźń z dawno nie widzianym sąsiadem.
Potem farmaceuta do mnie przystąpił.
– Żegnam kolegę! – wyrzekł, silnie wstrząsając moją rękę. – Żegnam i życzę dobrego
apetytu na kluski z makiem.
Przymrużonymi oczyma spojrzał na moją zwierzchnią, wiatrem podszytą odzież.
– Kolega, widzę, hartujesz się. To bardzo chwalebne, ale – radzę nie przesadzać. Czasem z
takiej sztuki można dostać feleru w płucach albo w żołądeczku. O nóżkach i krzyżyku nie
wspominam, bo na to dla kolegi czas jeszcze.
Zamilknął nagle, ręki mojej nie puszczając. Zamyślił się przy tym tak samo jak przed
chwilą właściciel zajazdu. W tym zamyśleniu dziwnym wzrokiem to po szynelu moim wodził, to obracał go na dzierżawcę, który miał ze mną dalej jechać, to wreszcie zdawał się
oczami próbować grubości futer, których kilka przy dzierżawcy leżało.
W tej chwili wydał mi się innym niż zwykle – poważnym.
Nagle bródka kozia zadrgała, mysie ogonki rozsunęły się...
– Na wypadek, gdyby kolega zanadto przeziąbł – rzekł głosem zwyczajnym, w którym odzywało się zawsze jakby powstrzymywane parskanie – proszę przyjść do mnie na rozgrzewkę. Ale nie prędzej niż po Trzech Królach. Wcześniej do domu nie wrócę. Adres mój: Warszawa, róg Podwala i placu Zamkowego, apteka. Dam koledze kropli własnego wynalazku,
które nazwałem „Kroplami wiecznie młodej nieśmiertelności”. Działają cudownie. Przed rokiem napiła się ich przez omyłkę dziewięćdziesięcioletnia matrona – i wiesz kolega co? W
tydzień później wyszła za mąż za swego prawnuka, a dziś ma śliczną córeczkę, której jest
zarazem matką i pra-pra-babką. Do widzenia!
Potrząsnął rękę moją tak silnie, jakby mi ją z ramienia chciał wyrwać, i wyszedł, z wielkim
hałasem drzwi za sobą zamykając.
Po chwili usłyszeliśmy dziarskiego krakowiaka wygrywanego na trąbce i stopniowo cichnącego w oddaleniu.
Josek nie zjawiał się; postanowił widocznie urządzić tu dłuższy postój. Po wielkim zimnie
ciepło izby gościnnej oddziałało na mnie w sposób zwykły: osłabiło i rozmarzyło. Zdjąłem
szynel, wyciągnąłem się na dwóch stołkach – zasnąłem.
Towarzysz mój zrobił to już od dawna – z tą różnicą, że nie dwa, lecz cztery stołki za łoże
mu służyły.
Spałem długo; sny miałem przyjemne. Zbudziło mię silne kołatanie w okiennicę, któremu
towarzyszył chrapliwy, niewyraźny bełkot. Rozróżniłem z trudnością słowa: „siadacz...”, „jechacz...”.
Dreszcz mię przebiegł; przetarłem oczy, wzdrygnąłem się. Izba wyglądała ponuro. Lampę
wiszącą u powały dawno już zgaszono; tliła się tylko na bufecie mała nocna lampka, wydzielająca więcej kopciu niż światła. Potworne, ruchome cienie drgały na ścianach i podłodze.
Było zimno; powietrze przesycała wilgoć, zbutwiałość.
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W izbie nie było nikogo prócz mnie i dzierżawcy. Gruby szlachcic spał w najlepsze, wydając nosem i ustami niskie, głębokie tony trąby.
Przez chwilę zdawało mi się, że to sen. Zamknąłem oczy i ułożyłem się na powrót, aby
spać dalej. Ale w tejże chwili drzwi skrzypnęły, do izby wtoczył się rzeczywisty Josek, wzywając głosem chrapliwym „na brykie”.
Zrobiło mi się niewymownie smutno. Więc znów wychodzić mam na mróz i noc, kostnieć
od zimna, znosić niewygodę, cierpieć towarzystwo wstrętnego chałaciarza, cuchnącego cebulą i tytoniem ordynarnym? Gdybyż to chociaż było niedaleko – ale do P. jeszcze trzy mile,
trzy okropne mile, najdłuższe ze wszystkich, jakie mi kiedykolwiek w życiu przebywać wypadło!
Rozżaliłem się nad samym sobą – o małom nie rozpłakał się jak dziecko. Była, chwila,
gdym chciał dać za wygraną wszystkiemu i do Joska, do dzierżawcy, do właściciela zajazdu,
do świata całego powiedzieć stanowczo:
– Róbcie ze mną, co chcecie; zabierzcie wszystko, co mam przy sobie: popsuty zegarek
srebrny, portmonetkę z dziesięcioma złotymi, walizkę z brudną bielizną, ale – spać mi dajcie i
nie budźcie mnie aż na Sąd Ostateczny!
Ten protest nerwów znużonych i instynktu zachowawczego objawił się na zewnątrz tylko
długim, jękliwym ziewnięciem.
W kilka minut później siedziałem już na bryce Joskowej, obok dzierżawcy, w połowie zaledwie rozbudzonego. Na koźle prócz woźnicy nie było nikogo.
Mróz wzmagał się. Poznałem to zaraz po wyjściu z zajazdu po wielkiej trudności oddychania. Atmosfera wydała mi się nalana płynem szklistym, który z wielkim jedynie wysiłkiem
można było wciągać w płuca.
Była godzina trzecia lub czwarta po północy. Gwiazdy straciły poprzednią jaskrawość,
ciemny granat nieba rozjaśnił się, jakby spłowiał – zbliżała się chwila wschodu księżyca.
Na bryce, tak dotąd gwarnej, panowała teraz cichość zupełna. Prócz skrzypienia kół, przerywały ją dwa tylko głosy: sapanie dzierżawcy, zakopanego w płaszczu szopowym, i parskanie koni, którym szron nozdrza zapychał.
Josek ani fajki nie palił, ani majufesów nie nucił, ani do koni nie przemawiał. Skulony w
milczeniu na swym twardym, sieczką wypchanym worku, wydawał się bryłą martwą, bezkształtną, tchnącą wyrazem bezgranicznej apatii.
Po raz pierwszy od chwili wyjazdu doznałem uczucia strachu; po raz pierwszy tknęła mię
myśl, że ta wyprawa skończyć się może – nieszczęściem.
Dotąd w walce z mrozem miałem różnego rodzaju posiłki – teraz stałem naprzeciw niego
sam jeden, najzupełniej bezbronny. On to natychmiast ocenił. Zaledwie ruszyliśmy z miejsca,
chwycił mię jak w kleszcze, ścisnął mocno i dał poznać, że – nie puści.
Choć jechało nas trzech, czułem się zupełnie samotny. Jeśli Josek był bryłą wyrażającą
apatię, to szlachcica można było przyrównać do zaklętego w bryłę samolubstwa. Od tych
dwóch brył szło na mnie zimno duchowe, gorsze jeszcze od fizycznego.
Na szerokim siedzeniu, mogącym pomieścić cztery osoby, ja i towarzysz mój zajmowaliśmy miejsca krańcowe. Pomiędzy nami leżała sterta futer. Była tam niedźwiedziowa algierka
dzierżawcy – strój świąteczny, ,,od miasta”, który zaraz po przejechaniu rogatek został zastąpiony wytartymi szopami – nowy, krótki kożuszek, używany przy gospodarstwie, i stara skóra barania, do okrycia nóg służąca.
Jedno z tych futer mogło mnie było zbawić – tyle jednak miałem z nich pożytku, co Tantal
z legendowych jabłek. Mimo to ciągnęły mnie magnetycznie. Wpatrywałem się w nie .z uporem rozpaczliwym, a ból i żałość rozdrażniła myśl: „Jak rozkosznie byłoby zanurzyć się w
ciepłym puchu tych niedźwiedzi i – roztajać!...”
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Ale nawet widok ich miał mi być wkrótce odebrany. Szlachcic na wyjezdnym z Serocka
zapowiedział, by wysadzono go w karczmie przed Łubienicą, gdzie czekać nań miały jego
własne „kunie”.
Być może, iż gdybym przemówił do tego grubego człowieka głosem płaczliwym, wyznał
mu, jak bardzo zmarzłem, i o współczucie go prosił, pozwoliłby mi okryć się przynajmniej
swą wyszarzaną baranicą. Ale mój estetyzm, nawet pod groźbą śmierci, zrobić tego nie pozwalał.
Kostniałem więc z wyniosłą pogardą wszelkiej, zarówno fizycznej, jak moralnej brzydoty.
Jeśli to było bohaterstwo, to zwracały na nie uwagę chyba tylko gwiazdy, przypatrujące mu
się z wysoka gasnącymi oczami. Jaki wszakże był ich sąd o dumnym, sny fantastyczne rojącym dziecku? Przyklaskiwały mu, czy też zeń szydziły? Może tylko litowały się nad nim –
lekceważąco?
Zajmowały mnie te pytania i starałem się znaleźć na nie odpowiedź. Pragnąłem w ogóle
wejść w bliski stosunek z gwiazdami, a o ziemi zapomnieć. W tej chwili ziemia bardzo mi
dokuczała.
Mróz kłuł mię tysiącami igieł, zaczynając od palców u nóg, potem obejmując całe stopy i
w górę się posuwając. Pod działaniem tego kłucia stopy, a następnie i nogi do kolan traciły
stopniowo czucie i stawały się podobne szczudłom drewnianym. Aby je bronić od zupełnego
zdrętwienia, uderzałem stopami w dno bryki, słomą wysłane. Słoma kruszyła się i rozstępowała; spod słomy wychylały się twarde, zimne deski oraz źle przymocowane i podskakujące
pakunki.
Jednocześnie mróz nacierał na mnie od góry i uderzał w twarz, niedostatecznie osłonioną.
Ból sprawiany przezeń uszom, nosowi, brodzie, policzkom już nie dawał się przyrównywać
do kłucia drobnymi ostrzami. Doświadczałem po prostu wrażenia, jakby w moje ciało zatapiały się, raz po razu, ostre zęby.
Trwoga moja wzrastała i zaczynała przybierać rozmiary tragiczne. Niedawno właśnie
czytałem opowiadanie Andersena o ,,Dziewczynce z zapałkami”. Stanęła mi ona teraz przed
oczami jak żywa. Widziałem ją skuloną za węgłem kamienicy, siną od mrozu, nędzną i –
uśmiechniętą. Srebrne gwiazdki śniegu iskrzyły się na jej jasnych, rozplecionych włosach;
oczy wielkie, błyszczące, patrzyły z natężeniem w niebo; twarz całą opromieniał wyraz wielkiej, nadziemskiej szczęśliwości. Przy niej, na śniegu, dopalało się pudełko zapałek, a dym
wznosił się wysoko i zwijał w kłęby fantastyczne. Z kłębów wynurzyły się główki aniołków
oraz miłośnie wyciągnione ramiona przyzywającej ją do siebie babki.
,,I ja zmarznę – pomyślałem z goryczą – ale śmierć moja nie utworzy tak poetycznego obrazka...”
Ta uwaga do żalu dodała gniew. Roiłem zawsze o śmierci pięknej, którą można by opiewać dźwięcznymi wierszami. Gniew jest bodźcem dodającym energii. Zawziąwszy się na
wroga, postanowiłem nie dać mu się. Jąłem żwawo poruszać nogami, rękami, głową, całym
tułowiem. Rzucałem się na bryce jak opętany.
Rozgrzało mię to cokolwiek, ale zmęczyło. Uczułem osłabienie, a wraz z nim senność.
Gwiazdy, w które wpatrywałem się nieustannie, również mrużyły oczy, zsypiając i mnie nęcąc do spoczynku. Zdawało mi się, że wszystko dokoła do snu się układa...
Opierałem się z wysiłkiem temu pociągowi, wiedząc, jak jest zdradziecki. Strzegłem się
zwłaszcza zamykać oczu. Aby myśl utrzymać w natężeniu, skandowałem głośno wiersze z
Eneidy. Wybijałem średniówkę tak dobitnie, że mój dobry nauczyciel Gomolewski dałby mi
za nią piątkę i jeszcze w nagrodę obrzucił sponad okularów swym bystrym, życzliwym i jakby ciepłym spojrzeniem.
Jednak w mózgu zaczynało mi się z wolna mącić. Rzeczywistość i urojenie zespalały się
chwilami tak silnie, że już ich rozróżniać nie mogłem. Myśli moje zataczały kręgi, to znów
biegły po liniach spiralnych – stawały się barwami, światłami, dźwiękami...
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Otrzeźwiło mnie silne wstrząśnienie. Bryka stanęła; wyciągano spode mnie futro dzierżawcy, o które wsparłem się bezwiednie. Ciemna bryła, zasłaniająca mi po lewej ręce kawał
widnokręgu, zniknęła z siedzenia.
Usłyszałem silne, ale jakby zmatowane huknięcie:
– Wa-lek!... Ku-nie!...
Ozwało się szczekanie psa, potem twarda, chłopska mowa.
Głosy te nagle ścichły, jakby pod ziemię zapadły. Bryka znów zaczęła dzwonić, skrzypieć,
zgrzytać. Jechaliśmy dalej.
Wschodził księżyc. Srebrna poświata ukazywała się na niebie i ziemi. Wytężyłem wzrok i
myśl, aby wszystko widzieć i ze wszystkiego zdawać sobie sprawę dokładną.
Josek jeszcze bardziej skulił się i był tak nieruchomy jak wór, na którym siedział. Starą
szmatą owiązał głowę, a ten dziwny strój czerniał na niebie liniami ostro łamiącymi się jak
kaptur mnicha. Wydawał mi się teraz postacią prawie fantastyczną, obcą i straszną.
Co pewien czas dobiegało mię ciche, drżące, przeciągłe jęczenie. Czy to bryka ten głos
żałosny wydawała? – czy nadbiegał on z lasów, spływał z powietrza lub też dobywał się z
piersi Joskowej?
Nie byłem w stanie rozwiązać tego pytania.
Oto Łubienica. Długie, prostolinijne, murowane budynki stoją na zwykłych miejscach. Nie
ludzie w nich mieszkają, lecz barany. Ciepło im być musi pod dachem, wśród grubych murów, przy wrotach szczelnie zamkniętych...
Oto kapliczka na wysokim wzgórzu, tuż nad drogą. W świetle wschodzącego księżyca wydaje się rażąco białą. Prosta i smukła, przedstawia podobieństwo do placówki obozowej – a
także do widma o niepewnych, rozpływających się zarysach.
W tej kapliczce spoza szybki zakurzonej wyziera śniada twarz ,,Częstochowskiej”. Przypomina mi to, że niedawno, za jej przyczynieniem się, powstałem ze śmiertelnej niemocy.
Gdybyż i teraz miłosierną dla mnie być chciała!...
Za kapliczką wzgórze obniża się i droga bieży spadzisto. Niewielka to pochyłość i zwykle
bardzo szybko zjeżdża się z niej na zupełnie równą płaszczyznę. Teraz jednak tej pochyłości i
temu zjeżdżaniu końca nie ma. Bryka, wśród przeraźliwego chóru szklanych i metalicznych
dźwięków, stacza się w dół, coraz niżej i niżej, a dna dosięgnąć nie może...
Liczę w myśli sekundy, z sekund układam minuty, z minut kwadranse. W rachunku mylę
się nieustannie. Usiłuję omyłkę naprawić, wracam do początku – i brnę w gorszy jeszcze zamęt. Nudzi mię to wreszcie; rzucam rachunki, daję za wygraną wysiłkom myśli. Wolę marzyć...
Marzenia moje byłyby rozkoszne, gdyby nie ból dotkliwy, odzywający się w całym ciele.
Na ruchy energiczne nie mam już siły; kurczę się tylko i kulę, tak samo prawie jak Josek.
Spać mi się chce okropnie. Myślę, że byłoby rzeczą rozkoszną: zsunąć się z. siedzenia na dno
bryki, zagrzebać się w słomie, oczy zamknąć, zapomnieć o wszystkim.
Czuję, że sen uspokoiłby bóle przez mróz sprawiane. Pozwoliłby także spokojnie i przyjemnie, pomarzyć. Ale wiem, że z tego snu jużbym się więcej nie zbudził.
Nie zsuwam się na dno, pomiędzy słomę, bo to byłoby nieestetyczne; nie chcę też zamykać
oczu na zawsze, bo jeszcze mam na ziemi wiele do oglądania. Prócz matki czeka mię w domu
brat ukochany, brat nie ze krwi tylko, lecz i z ducha; czekają egzaminy z wymarzoną nagrodą,
czeka tyle książek nie przeczytanych, tyle snów wołających o ziszczenie...
Mimo wszystko – zasypiam...
Zasypiam z uczuciem strachu okropnego, który może nawet wydobywa mi z piersi jęk głośny.
Takim samym snem zasypiałem przed dwoma laty, w pewną noc marcową, nie mogąc i nie
chcąc odpowiadać na wołanie zebranej przy łóżku moim rodziny. Ale wówczas strachu nie
doświadczałem żadnego – owszem, czułem błogość niewymowną. Wielkie też było moje
zdziwienie, gdym po przebudzeniu ujrzał wszystkich łzami zalanych i witających mnie, jak-
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bym z tamtego świata powracał. Później dopiero powiedziano mi, że z wyroku lekarzy owa
noc miała być dla mnie – ostatnią.
Teraz jednak wiem, że już się nie przebudzę.
Otacza mię chaos, mrok. Widzę rzeczy, których plastycznie odtworzyć niepodobna; słyszę
dźwięki, których nie zna skala tonów ziemskich; doświadczam uczuć, na których odmalowanie mowa ludzka daremnie by się siliła.
Wreszcie przestaję widzieć, przestaję słyszeć, przestaję czuć.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Obudziłem się.
Obudziłem się nagle, w jednej chwili, bez żadnych przejść pośrednich od snu do jawy.
Wahadło, nieruchomo wiszące, zostało przez kogoś czy przez coś popchnięte i zegar na powrót iść zaczął.
Było mi dobrze, rozkosznie, a przede wszystkim – ciepło. Doświadczałem błogich uczuć
człowieka, który, miotany długą burzą morską, znajduje wreszcie ziemię pod stopami i słońce
nad głową.
Ciekawym spojrzeniem powiodłem dokoła. Wszystko pławiło się w olśniewająco białym,
błyszczącym świetle. Niebo i ziemię zalewał księżyc falami płynnego srebra. Gwiazdy co do
jednej roztopiły się w tym srebrze.
Bryka toczyła się szybko. Na koźle nie było Joska. Biegł on przy bryce, poganiając konie.
Butami podkutymi mocno uderzał w zmarzłą ziemię, nogami gwałtownie przebierał; w dłonie
chuchał, rękami bił się silnie po bokach.
Josek miał na sobie tylko krótki kaftan watowany, a na głowie, oprócz czapki, podartą
szmatę. Co zrobił ze swym grubym, ciepłym chałatem, podszytym tu i owdzie wytartymi
skórkami zajęczymi?
Blask księżyca, szybkość jazdy, żwawe ruchy woźnicy podnieciły mnie, rozweseliły. Zapomniałem o przebytych dolegliwościach i o niedawnej trwodze śmiertelnej. Rozglądając się
po znanej dobrze okolicy badałem, jak daleko jeszcze do domu. Wynik badania był pocieszający: na prawo i lewo błyskały chaty, kościółki, karczemki, zapowiadające bliskość miasta.
Zwróciłem wreszcie uwagę na siebie.
Nie zajmowałem już poprzedniego miejsca. Siedziałem wygodnie na dnie bryki, na dwóch
pękach słomy, których tam wpierw nie było. Osłaniała mnie całego, z nogami, rękami i głową, ciepła opończa, którą nie wiadomo kto okrył mnie i otulił.
Nie myślałem, nie chciałem myśleć ani o tym, ani o niczym zgoła. Nasycanie się rozkoszą
istnienia, jakby po raz drugi mi darowanego, starczyło mi za wszystko. Zresztą zajęty byłem
marzeniami o domu, o gwiazdach, o książkach, o poezji...
Szybko biegły chwile, szybko mijały słupy wiorstowe.
Księżyc pobladł i zmalał; na wschodzie zrzedniały mroki. Niebo i ziemia ze srebrnych
stały się matowo białe.
Otóż i Kleszewo, chowające się latem w wieńcu, a teraz tylko w rózgach bezlistnych
wierzbiny i olszyny...
Oto Kacice, ze swym białym, pustelniczym kościółkiem, otoczonym lipami starymi.
Purpura wschodzącego słońca zalała ziemię. Pod kołami zaturkotał bruk wyboisty.
Jeszcze chwila – bryka stanęła przed domem moich rodziców. Zerwałem się lekki, wesoły
i odrzuciłem przykrywającą mnie opończę. Odrzuciłem ją ze wstrętem, bom poznał przy
słońcu, że to był – chałat Joskowy.
W minutę później kołatałem już do drzwi swego domu. Zbudzonej służącej kazałem znieść
rzeczy swe z bryki i zaraz rzuciłem się do miski z letnią wodą i do mydeł pachnących.
Joskowi nie powiedziałem nawet „Bóg zapłać”.
Nie spodziewał się on zresztą tego i – nie liczył na to.
A jednak mówią, że oni zawsze na coś liczą...
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KLEMENS JUNOSZA
1849 – 1898
„Przyjdźcie do mnie dziś wieczorem – pisał Junosza w r. 1887 do jednego z kolegówliteratów – będę na was czekał z pełnym samowarem i z butelczyną araku, a później zadeklamuję wam parę ładnych wierszyków w tym rodzaju, który już znacie. Tylko przyjdźcie koniecznie!”
Przebija z tego listu serdeczność jego autora, ale przebija również szarzyzna życia, które
rozjaśniały mu tylko takie wieczory, jak ów zachwalany w zaproszeniu. Ta sama szarzyzna,
tylko w jej różnych odmianach – wiejskiej, małomiasteczkowej, najrzadziej stołecznej – wypełnia wszystkie właściwie utwory Junoszy, których bohaterami są ludzie zacni i poczciwi,
ale prawie zawsze borykający się z losem: to uboga szlachta zagonowa trzymająca się kurczowo kawałka ziemi odziedziczonej po szczęśliwszych przodkach, to wiecznie zastrachani
mali urzędnicy walczący o kromkę chleba dla rodziny, to spracowani i przytłoczeni troską
chłopi, to wreszcie wynędzniali Żydzi, przedstawiani często humorystycznie, ale i serdecznie,
z tym swoistym humorem, przez który można dojrzeć łzę prawdziwego współczucia.
Urodził się Junosza (prawdziwe nazwisko Szaniawski) w Lublinie, w rodzinie tamtejszego
prokuratora, wychowywał zaś w Lublinie, Łukowie i Siedlcach, a więc na typowej prowincji,
która stanowi z tego powodu najczęstsze tło jego utworów. Wcześnie również zapoznał się z
biedą, która z kolei jest ich najczęstszym i najrealistyczniej przedstawionym tematem. Połączenie obu tych elementów i ukazywanie ich poprzez pryzmat współczucia zrodziło oryginalny liryzm powieściowy, którym nasycone są wszystkie najlepsze utwory Junoszy i który wyróżnia tego pisarza spośród innych współczesnych prozaików.
Nie należy jednakże mniemać, jakoby w powieściach i opowiadaniach Junoszy nie było w
ogóle miejsca na tony jaśniejsze i weselsze.
„Z pism autora – pisze jeden z przenikliwszych krytyków (Feldman) – wygląda twarz
szlachcica o sumiastym wąsie, ogorzała, spocona, zafrasowana, uginająca się pod ciężarem
myśli o gospodarstwie, służbie, pożyczkach, procesach, Żydach, dzieciach, subhastach; przy
tym wszystkim gotów jednak każdej chwili wybuchnąć śmiechem, szerokim, wesołym, w
rozmowie z Żydem, którego będzie naciągał na «majufes», swoją drogą bawiąc się z nim doskonale; w rozmowie z chłopem, na którego będzie kląć siarczyście, nigdy nie gniewając się
nań serio. Pytanie w ogóle, czy złote te serce szlacheckie kiedykolwiek gniewać się potrafi”.
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To złote serce rzeczywiście nie umiało się gniewać, ale umiało tak szczerze współczuć
każdej cudzej biedzie i słabości oraz tak mocno troskać się o los najbliższych, że wyczerpało
się i zużyło o wiele prędzej aniżeli serca innych kolegów i rówieśników pisarza.
Zgasł więc biedny Junosza już w czterdziestym dziewiątym roku życia, a chociaż umarł w
Otwocku pod Warszawą, to zwłoki jego pochowano jednak w Lublinie – o tyle właściwszym
jako historyczne i społeczne tło dla tego piewcy ludzi i spraw prowincjonalnych.
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ŁACIARZ

Smutna noc jesienna ukołysała do snu szlachecką wioskę podlaską.
Domki i stodoły utonęły w ciemnościach, niby w naczyniu olbrzymim, pełnym rzadkiego,
rozwodnionego atramentu...
Spoza chmur ołowianych, ciężkich, czasem tylko, przelotnie, gdy wiatr silniejszy zawiał w
górze, ukazała się gwiazda drobna i zniknęła zaraz, jak ten, co się po kryjomu przez granicę
przemyka...
Cisza była grobowa jakaś, uroczysta, światła pogasły, ludzie posnęli... Tylko wicher hulający po polach porał się i borykał ze starą wierzbą rosochatą i odrywał z jej połamanych i
krzywych konarów ostatnie listki pożółkłe...
Gruby pień tej schorzałej, w górnej części od pioruna rozdartej suchotnicy był wypróchniały wewnątrz; z bocznych gałęzi rdzeń także już wypadł – i tym sposobem ze starej wierzby
utworzył się jakiś flotrowers dziwaczny, z którego tchnienia wiatru kapryśne dobywały tony...
Z odległego boru dolatywały czasem przeciągłe, smutne wycia głodnych wilków i były
one jedynym głosem rozlegającym się wśród tej ciemności i ciszy...
Ludzie posnęli snem twardym, kamiennym – tym właśnie snem bez marzeń i widziadeł,
jaki jest udziałem ciężko pracujących rękami.
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Kto się sochy przez dzień cały nadźwiga lub też cepem dobrze namacha, temu twarda ława
nawet starczy za pościel wygodną – temu snu mógłby niejeden możny szczęśliwiec pozazdrościć.
Od kilku już godzin, bo koguty dawno północ obwieściły, Morfeusz samowładnie panował
w wiosce szlacheckiej i wszyscy jej mieszkańcy chrapali tak rzetelnie, jak na prawdziwą, zagrodową, chociaż zawsze wojewodom równą, szlachtę przystoi.
Podczas tej szarej nocy jesiennej w jednym z dworków, na skraju wsi położonym, migotało białe, niepewne światełko, a na szybach okienka rysował się cień człowieka pochylonego,
zgiętego, wykonywającego wciąż ręką ruchy jednostajne, miarowe...
Któż czuwa we wsi o tak późnej godzinie? Komuż przyszła dzika myśl palenia światła
wśród nocy, która jest na to dana, aby się człowiek mógł wyspać? Zajrzyjmy tam do izby...
Jest ona duża dosyć, o dwóch małych okienkach. Na kominie, skwiercząc i trzeszcząc, tlą
się dwie mokre szczapy brzozowe, po których korze białej przemknie od czasu do czasu płomyk blady, zatrzyma się na chwilę i cofa znów do swych rodziców, dwóch grubych głowien
rozjarzonych, zaczerpnie od nich sił świeżych i silniejszy już, już nawet krwawym odblaskiem bogaty, z nowym zapałem rzuca się na szczapę i coraz gorętszym pocałunkiem zdziera
z niej skórę białą...
W drugim rogu izby stoi łóżko wielkie i dźwiga na sobie ogromną, kilimkiem w pasy wzorzyste powleczoną pierzynę... Spod jednego jej rogu widać czepiec i część czerwonej jak cegła twarzy energicznej szlachcianki.
Pod kominem, na garści słomy świeżej, chrapie prawa ręka gospodyni, przysadzista Brygida, i widocznie ma jakieś sny idylliczno-pasterskie, gdyż często czyni gest taki, jakby cudzy
dobytek energicznie wypędzała ze szkody.
Na ławce pod ścianą rozciągnął się chłopak dwunastoletni może, najmłodszy już członek
rodziny, głowę oparł na złożonym we czworo kożuchu, ręce podłożył pod głowę i leży tak
spokojnie i cicho, jak wtedy, kiedy letnią porą, woły pasąc przede dniem, w cichym rozmyślaniu przyglądał się gwiazdom wędrującym po niebie i tym szlakom mlecznym, po których,
wedle podań ludowych, sami święci chadzają i aniołowie.
Sam pan Onufry, dziedzic tej chałupy i gruntu, śpi na drugiej stronie w paradnej izbie, w
której sośnina, żółtą powleczona farbą, stara się jesion udawać, a swojej roboty płótno, stół
przykrywające, imituje obrus.
Pan Onufry śpi jak zarżnięty, jak wszyscy jego domownicy zresztą, jak jejmość, która się
przez dzień cały setnie udreptała, a nakrzyczała, nagadała dwa razy więcej jeszcze!
W izbie czeladniej i kuchni zarazem, gdzie na kominie ogień się żarzy, czuwa jedna tylko
istota, ale obca temu domowi zupełnie.
Jest to Żydzina blady, wątły; chudy, odznaczający się szczególną śpiczastością kształtów.
Ostro zakończona krymka, nieco w tył zsunięta, pokrywa mu czubek głowy, a spod tej
krymki wymykają się krótkie, wijące się pejsy, jak dwa świderki w skronie wkręcone.
Kontrabanda to niby – ale ten Żydzina tak mało słodkich owoców zakosztował w swym
życiu, że może ten zakazany, a tak niewinny w gruncie, jest jedyną pociechą i przyjemnością
osobistą.
Na spiczastym nosie tkwią okulary w oprawie mosiężnej, a przez szkła tych nosościsków
starożytnych, nabytych może po jakimś starym, bardzo starym mnichu, widać oczy przenikliwe, czarne, o spojrzeniu ostrym, chociaż zamaskowanym nieco przez mgłę łzawą, która,
jak tiulowa firanka, pada na wzrok znużony pracą i całonocnym czuwaniem.
Podłużną twarz kończy bródka rzadka, spiczasta, wśród której, niby fastryga biała na tle
czarnego ubrania, jaśnieją srebrne nici siwizny przedwczesnej.
Pierś wklęsła, zapadła i szczupła, przez ciężki, przerywany oddech świadczy – ile w niej
pracy podejmują ubogie płuca, aby utrzymać życie ich właściciela...
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Łokcie spiczaste, palce wyschłe i zakończone ostro i nogi cienkie jak patyki składają się na
całość, która podobna jest do szkieletu, zamkniętego w podwójnym futerale: ze skóry ludzkiej
i kilku łokci czarnego, wytartego już dobrze kamlotu.
Ta wątła, tak gorliwie pracy oddana istota – to Judka Silberknopf, pierwszy krawiec warszawski na całe Łosice i wszystkie okoliczności... Jak sam utrzymuje...
Przed nim leżą na stole nożyczki, garść guzików, parę pasem nici, kawałek nalepionego na
deseczkę wosku i tabakierka z kory brzozowej z rzemyczkiem, napełniona ruską tabaką...
Od czasu do czasu, kiedy mgła łzawa bardziej oczy zasłoni, kiedy powieki nabiorą ołowianej ciężkości i opadać zaczną bezsilnie, chude palce Judki czerpią z tabakiery porcję zielonego proszku – i świeżość chwilowo powraca.
Do oczu napłyną łzy większe, mgłę zmyją i znowu wzrok bystrzej śledzi ściegi igły, mającej uszyć fajn-palto warszawskie z takim dużym kołnierzem, jak sam jaśnie hrabia nie nosił.
Oprócz tabaki stoi jeszcze na stole mała buteleczka wódki, kawałek chleba, dwie cebule i
szczypta soli w papierku; ale Judka. człowiek praktyczny, on nie wypije teraz wódki i nie zje
cebuli, bo wie o tym dobrze, że za parę godzin, kiedy on będzie rękawy przyszywał, a tam na
wschodzie, między niebem a ziemią, zarysuje się już widocznie pas biały, budzący do trzeciego piania koguty – jemu się zrobi coś koło serca niedobrze...
On wtenczas uczuje takie ściskanie w dołku i taką niemoc straszną, że mało ze stołka nie
spadnie; zrobi mu się słabo przed oczami, ujrzy migające się koła, bardzo żadne koła czerwone, zielone, niebieskie, złote, czarne, cętkowane złotem, a nareszcie całkiem już czarne, które
szybko zaczną się łączyć z sobą i tworzyć jedną czarną całość...
Wtenczas lekki dreszcz przebiegnie mu po grzbiecie, na czoło wystąpią duże krople potu...
Zapadła pierś ciężko pracować zacznie – i chwilowo wyda mu się, że Jehowa zbiedniał i że
ma zaledwie tylko trochę powietrza, i to... Dla bogatszych Żydów naturalnie.
Judka zna dobrze takie chwile – jemu to już nie pierwsze... On później przeprasza w modlitwie swego Stwórcę, że miał takie posądzenie grzeszne... Ale jemu się zdawało, że już nie
ma dla biednych powietrza.
Dlatego też, że zna te interesa, więc wódki nie pije zaraz. Przyjdzie czas na to – nie potrzeba na zegarek spoglądać... Koła zielone i złote błysną przed oczami...
Wtenczas Judka wstanie, wyprostuje się, zwilży skronie wodą, umyje ręce, zwróci oczy w
tę stronę, gdzie już wyraźnie pas złocisty ziemię od nieba oddzieli – i zmówi krótką modlitwę.
W tej modlitwie same dziękczynienia zawierać się będą. Judka powie tak:
– Dziękuję Ci, Boże, żeś mnie nie stworzył kobietą, dziękuję, żeś mnie nie stworzył niewolnikiem, żeś mnie nie uczynił psem!
Czyli: dziękuję za to, że jestem dzielnym, mężczyzną; że jestem wolnym człowiekiem i
mogę pracować ośmnaście godzin na dobę; że wreszcie jestem pierwszym krawcem warszawskim na całe miasto Łosice i wszystkie okoliczności, nie zaś brzydkim i głupim zwierzęciem.
Potem z czystym już sumieniem Judka odleje malutką cząstkę trunku na ziemię, a resztę
wysączy powoli, rozkoszując się każdą kroplą, która od razu wprowadzi ciepło ożywcze do
jego zziębniętego, wstrząsanego przez dreszcze organizmu.
Wypiwszy wódkę, spożyje małą ilość chleba z dużą ilością soli i zje cebulę – ale jedną tylko – gdyż takie cebule nie trafiają się co dzień. Są one wielkie, płaskie, bladoczerwonawe, ze
szczególnym srebrnym połyskiem – i mogą być prawdziwą ozdobą szabasowej uczty.
Dlatego jedna z nich musi być schowana na zapas, w najgłębszej kieszeni wytartego chałatu.
Załatwiwszy się ze sprawą pożywienia, z czerwonymi oczami, lecz z rzeźwością wywołaną sztucznie, Judka dmuchnie w ogień i postawi na kominie dwa żelazka z rączkami owiniętymi w szmaty, dwa żelazka czarne jak jego dola, a twarde jak ta konieczność nieubłagana, co
mu kark zgina ku ziemi i brodę przedwczesną siwizną przyprósza.
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Zanim chrapiący mocno szlachcic i jego czeladka zbudzą się ze snu twardego, zanim Judka
wykończy warszawskie fajn-palto, z kształtu do dużego worka podobne – cofnijmy się myślą
wstecz i w kilku rysach pośpiesznych spróbujmy nakreślić życiorys tego łaciarza.
Nie będzie w nim pięknych i estetycznych obrazów: brud, głód, ciemnota i praca nad siły –
oto cztery filary, na których wsparło się życie tego człowieka.
Siła pamięci nie utrwaliła w jego głosie obrazów pięknych i poetycznych. Jak daleko sięgnęłaby myśl jego w przeszłość, wszędzie szaro, ponuro, brudno.
Jeżeli marzył o czym w dniach młodości, to chyba tylko o rublach srebrnych lub może o
wielkich postępach w talmudycznej mądrości – ale ani bogactwo, ani uczoność nie były zapisane w księdze jego przeznaczeń.
On odziedziczył po ojcach rzemiosło, z którego utrzymywać się musiał.
Pradziad jego w tym samym miasteczku szył szlachcie dostatnie czamary z potrzebami i
grube opończe od deszczu.
Były to piękne czasy!
Żyją one po dziś dzień w tradycji rodzinnej Judki, w żywym słowie przechodzą z pokolenia w pokolenie, ale bo też jest opowiadać o czym!
Szlachcic wprawdzie niechętnie grosza z kieszeni dobywał – ale wszelkiego prowiantu nie
żałował, a taniość była ogromna!
Nie było osobliwością mieć całego szczupaka na szabas – a czasem w dzień powszedni
widywano mięso.
Roboty było dość po dworach, zarobek stąd częsty, a bogactwo było tak wielkie, że kiedy
pradziad babkę Rojzę za mąż wydawał – to jej w posagu czystym złotem cztery oberznięte
dukaty wyliczył... A prócz tego jeszcze talara srebrnego dał na szczęście.
To czasy były... Czasy!
Dziad Judki, który odziedziczył po ojcu część domu i warsztat, już nie miał tego losu.
Zawsze jednak chwalił czasy swoje, zrobił albowiem arcydzieło sztuki krawieckiej, arcydzieło, o którym lubił wnukom opowiadać...
Zrobił frak!...
Frak dla samego pana burmistrza na wesele, prześliczny granatowy z guzikami złoconymi,
do tego kamizelkę w kwiaty białe i okoliczności z nankinu kanarkowej barwy.
Wszystko leżało jak ulał, frak był piękny, długi z wąziutkimi rękawami – pieścidełko istne
– a cały garnitur sprawiał wspaniały, nie dający się opisać efekt...
Bal w owych czasach ludzie mieli gust, ubierali się jak lalki, a panowie byli! – pięć złotych
za uszycie garnituru dawali bez targu.
Dziadek miał dwóch synów, więc na ojca Judki już tylko ósma część domu przypadła.
Czas się już psuł po trosze, firma zaczęła upadać, zniżono się do szycia. chłopskich sukman i
przedpotopowych, chociaż zawsze modnych, surdutów dla zagonowej szlachty.
W tym czasie nasz bohater ujrzał światło dzienne.
O ile może zasięgnąć pamięcią, przypomina sobie trzech lub czterech wychudłych Żydziaków, schylonych nad wąskim stolikiem i szyjących zawzięcie.
Przy drugim stole ojciec, chudy, suchy jak szczapa, a dobrze już posiwiały majster, tępymi
nożyczkami krajał grube sukno. Nożyce wydawały zgrzyt nieprzyjemny; Judka, czołgając się
pod stołem, chwytał chciwie skrawki, które były dla niego tym, czym dla bogatych dzieci są
lalki mechaniczne, piękne, duże konie na biegunach lub welocypedy.
Ojciec miał bardzo dobre serce i nie żałował synowi skrawków drobnych, ale i szczodrość
ojcowska nawet ma swoje granice; gdy więc chłopak porywał kawałek mający się przydać na
łatę, wówczas rodziciel konfiskował mu tę zdobycz i karał go kilkakrotnym uderzeniem po
plecach jarmułką...
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Judka z wrzaskiem niezmiernym tulił się pod opiekuńcze skrzydła, a raczej pod fartuch
matki – i tu dopiero doznawał pewnego pocieszenia w swej niedoli, gdy matka pakowała mu
w usta kartofel, uderzała pięścią w kark i wyrzucała za drzwi, z krzykiem:
– Gaj weg! Dy paskidnik!!!
Co znaczy: „idź, aniołku, posil się nieco i pobiegaj trochę po świeżym powietrzu”.
Kartofel uspokajał wzburzone nerwy Judki – wesołość wracała – tym bardziej że znalazło
się grono przedsiębiorców, równych mu pojęciami i wiekiem, którzy z wiórów zebranych na
podwórku budowali bardzo piękną kamienicę piętrową, czyniąc przy tym wrzask równie
wielki, jak przy zdobywaniu Jerycha...
Młodość Judki upływała w jednakowych ciągle warunkach: w zimie grzał się pod piecem,
w lecie zaś na słońcu – żywił się, a raczej żywiono go, kartoflami i rzodkwią, a za nieposłuszeństwo lub inne zdrożności ojciec bił go jarmułką, a matka tym, co miała pod ręką...
Kiedy już pięć lat życia skończył, wówczas ojciec myśleć zaczął o jego edukacji.
Ta edukacja spadła na niego jak grom, niespodziewanie i nagle. Wzięto go do szkoły, tak
jak za dawnych czasów brano do wojska.
Pewnego pięknego poranku (bo zwykle w czarnych chwilach życia poranki bardzo piękne
bywają), przyszło dwóch starszych, dwunasto- lub trzynastoletnich Zydziaków, pochwycili
małego delikwenta za ręce i pociągnęli z sobą.
Trzeba mu oddać sprawiedliwość, że bronił się walecznie... Opierał się nogami o bruk,
krzyczał, walczył, ale wobec przemagającej siły ustąpić musiał...
Przeprowadzony przez kilka uliczek, wepchnięty został do izby ciemnej a dusznej, pełnej
dzieci, które ciekawymi, szeroko otwartymi oczami przyglądały się przybyszowi...
Przy osobnym stoliku w izbie tej siedział mąż wiedzy i mądrości wielkiej, a dziwnie surowego oblicza; przed nim leżała gruba księga, nosząca na sobie ślady palców wielu pokoleń, z
których prawdopodobnie każde używało więcej tabaki niż mydła, gdyż rogi kart były poczerniałe zupełnie.
Mistrz miał minę surową, a wejrzenie wielkich, czarnych oczu przejmowało strachem całe
audytorium. Spod jego pluszowej, wypłowiałej czapki wysuwały się włosy czerwonawe, a
długa kasztanowata broda spadała mu na piersi...
Mistrz trzymał w ustach fajkę porcelanową na długim cybuchu. W tym naczyniu, które
przed laty wieloma przywiózł mu w prezencie pewien bardzo wielki kupiec wprost z Gdańska, tliły się kawałki tego czarnego tytoniu, który nosi na paczce napis: „Świcent wyborowy,
cienko krajany”.
Niebieskawy dymek z tego wyborowego, cienko krajanego narkotyku łączył się z ciężką i
duszną atmosferą szkoły i czynił zapach niepodobny zgoła do woni róż, fiołków lub konwalii.
Judka, przejęty trwogą, z przerażeniem spoglądał na mistrza, na jego brodę kasztanowatą i
na cybuch, o którym podania młodszej generacji przyszłych kupców i obywateli miasteczka
twierdziły, iż dziwnie gładko przylega do pleców i że ułatwia bardzo zrozumienie zawiłych
znaczków hebrajskiego alfabetu.
W czasie dalszego pobytu w przybytku mądrości Judka przekonał się osobiście, że podania
te nie były owocem zamyślenia i fantazji, ale najszczerszą prawdą; mistrz bowiem, obok
uczoności wielkiej i rozumu wysoko delikatnego, miał prawicę silną i kosztownego cybucha
w szlachetnym celu krzewienia oświaty nie żałował wcale...
System edukacji był bardzo prosty i niewymyślny. Mistrz omijał rozum – a trafiał wprost
do pamięci... Przez plecy.
Nie jego wina, że mu najczęściej tamtędy droga wypadała.
Dla oszczędności czasu pomijał on wszelkie tłumaczenia i trzymał się tej wzniosłej, pełnej
prostoty pedagogicznej zasady, która jest podstawą gry, tak zwanej ,,w ojca Wirgiliusza”:
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Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,
Miał ich niewiele: dwadzieścia i dwoje –
Dalej, dzieci, dalej ha!
Czyńcie to, co i ja!
Uczony mełamed łosicki, szanowny rebe Jojna Gewaltiehrer, grał z pupilami swymi w ojca
Wirgiliusza w ten sposób, że sam powoli, głośno, z deklamacją śpiewną i kiwaniem się nieustannym czytał, a dzieci wszystkie razem powtarzały przeczytane wyrazy, naśladując intonację głosu i wykonywając takież same ruchy, jakie czynił mistrz.
Jest to system znakomity, a ma jeszcze oprócz wielu zalet i tę jedną wielką a nowożytnym
pedagogom nie znaną, że oszczędza wydatku na sprawienie szyldu dla szkoły.
Niezmierny wrzask, który daleko jest tańszy i mniej kosztowny od deski z odpowiednim
napisem, zawiadamia z daleka przechodniów i bliższych mieszkańców o istnieniu przybytku
wiedzy i zarazem daje przewodnikowi szkoły najwymowniejsze świadectwo, że młodzież nie
próżnuje, lecz gorliwie i pilnie oddaje się pracy naukowej i ćwiczy swój umysł.
Rebe Jojna słusznie też cieszył się wysokim uznaniem jako pedagog mądry i energiczny,
gdyż potrafił uczyć młodzież najpiękniejszych rzeczy z ksiąg, które umiał wprawdzie czytać –
ale nie rozumiał ich wcale.
W tym przybytku wiedzy Judka przebył lat pięć i po zabraniu bliższej znajomości z cybuchem szanownego pedagoga uczynił takie postępy, że czytał księgi święte z najpiękniejszą
płaczliwą intonacją – a kiwał się nad nimi tak zręcznie, tak miarowo, jak gdyby w grzbiecie
miał osadzoną sprężynę.
Zmężniawszy jednak duchem Judka nie zmężniał ciałem; był on cienki, blady, a dziwnie
podobny do młodego, ze starej karpy wyforsowanego sztucznie... Szparaga.
Na matowobladej jego twarzy nie zagościł nigdy rumieniec – tylko jedynie duże, szeroko
otwarte, chociaż cechą zmęczenia napiętnowane oczy miały pozory życia.
Jak dla przyszłego krawca, edukacja, poczerpnięta z nigdy nie wysychającej krynicy szanownego rebe Jojny, była aż nadto wystarczająca – i skutkiem tego rozkazano Judce opuścić
cheder i zasiąść przy warsztacie krawieckim – przy tym sławnym tradycyjnym warsztacie,
przy którym dziadek Judki uszył ów jedyny w historii miejscowego krawiectwa frak, żyjący
dotychczas jeszcze w pamięci starszych mieszkańców miasta...
Judka opuścił cheder bez żalu i bez czułych wspomnień, a do nowego zatrudnienia przystąpił też bez radości wielkiej.
Nawłóczył igły, przyszywał guziki, łaty przyczepiał i uczył się od ojca praktycznie, jak
należy przyklepywać rękami suknie na grzbiecie klienta i dowodzić, że ciasne jest wygodne, a
obszerne – ślicznie przystające do figury, że w całej okolicy wszystkie godne osoby muszą
krój pochwalić i że sam hrabia z Wywłoki lepszego ubrania w swej warszawskiej i zagranicznej garderobie nie posiada.
Przy tej pracy prosty aż dotąd kręgosłup Judki powoli i nieznacznie się skrzywiać zaczął,
lewa łopatka, nie mogąc się z prawą swą towarzyszką na jednym utrzymać poziomie, opuściła
się nieco.
W przyszłości te drobne felery uczyniły Judkę krawcem czysto cywilnym, gdyż inaczej
może byłby został bohaterem i zbierał wawrzyny na polu walki, do czego nie miał jednak
wrodzonego zamiłowania... Od małego dziecka przenosił igłę nad bagnet, a widok maszerujących żołnierzy przejmował go dreszczem.
Podczas swej praktyki fachowej zdarzało się Judce przy boku ojca odbywać wycieczki w
okolice. W takich razach, oprócz potrzebnych narzędzi, brali z sobą dwa worki, w których
zawsze przynosili coś dla zaopatrzenia spiżarni mamy Ruchli.
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Po sześciu latach praktyki Judka już był młodzieńcem i krawcem skończonym. Miał odświętną, własną ręką uszytą kamlotową kapotę, czarny pas wełniany i buty. Nosił czapkę na
tył głowy zsuniętą i szykował się do podróży w bardzo odległe strony, na kraj świata prawie...
W białej budzie płóciennej, z ojcem i kilkoma członkami rodziny, puszczał się w podróż
do Sokołowa, gdzie miał do załatwienia pewien mały interes.
Miał się tam ożenić.
Wprawdzie nie widział nigdy pięknej panny Bajli Goldwasser, córki miejscowego Chabou,
która miała zostać wybranką jego serca i dozgonną towarzyszką życia – ale cóż to znaczy?
Czy gdyby ją był widział, dajmy na to, posag jej powiększyłby się choćby o grosz jeden?
Czy piękna Bajla potrafiłaby przez to lepiej gotować kartofle? Lub taniej kupić chudą kurę na
rynku?
Ani troszeczkę – po cóż więc próżna strata czasu i koszt niepotrzebny?
Orszak weselny już oczekiwał pana młodego z orkiestrą, złożoną ze skrzypiec, flecika i
tamburyna... Co to wesele kosztowało pieniędzy!
Wprowadzono państwa młodych pod starym, spłowiałym baldachimem, ślub im dano, uraczono się na weselu, i Judka rozpoczął nowe życie.
Piękna Bajla, zdjąwszy z głowy zasłonę, ukazała się oczom swego małżonka... Twarz jej
była czerwona i piegowata nieco, postać cała przysadzista i krępa.
Właściwie nie było się czym zachwycać – ale należy przypuszczać, że gdyby nawet Bajla
posiadała wdzięki biblijnej Judyt lub Szekspirowskiej Jessyki – dla naszego bohatera byłaby
to okoliczność bardzo podrzędna i mało wzruszająca.
Dzieciak ten, dziś już mąż przecie – jeżeli kiedy marzył o czym, to najmniej o kobietach;
był jeszcze tak młody, a pięknego w krótkim swoim życiu widział tak mało, o uczuciach w
ogóle słyszał tak niewiele, że na bohatera romansu nie miał i mieć nie mógł kwalifikacji najmniejszych.
Małżeństwo jego był to interes ułożony wspólnie pomiędzy jego ojcem a Szmulem Goldwasser, pierwszym krawcem na cały Sokołów.
Ojcowie złożyli po trzydzieści rubli gotowizną na kapitał dla młodej pary, a Judka miał
przez pierwsze trzy lata przemieszkiwać przy teściu, żyć na jego stole i kształcić się wyżej w
swym fachu.
Program ten został w zupełności wykonany...
Nie wiem, czy przez pierwsze trzy lata młodzi małżonkowie spojrzeli sobie w oczy serdecznie, czy uścisnęli się za ręce, czy powiedzieli sobie jakie pieszczotliwe słówko – ale
zdaje mi się, że nie.
On przepędzał czas cały przy warsztacie – ona dzieliła godziny swoje między kuchnię,
kołyskę i targ, na którym puszczała się na małe spekulacyjne obroty.
Trzeba to jednak przyznać, że oboje byli sobie wierni i żadnemu z nich nie przyszła ochota
rzucić spojrzenia w inną stronę. Po co? Oni na siebie nie patrzyli prawie...
Przybywszy do rodzinnego miasta Judka przejął się już duchem sokołowskiego postępu:
nosił o dwa cale krótszą kapotę, miewał kilka razy do roku wyczyszczone buty, a nad
drzwiami swego domu wywiesił szyld z napisem: „Judka, krawiec warszawski”.
Dlaczego warszawski, zaraz to wytłumaczę.
Judka nie kłamał, część wiedzy fachowej, nie bezpośrednio wprawdzie, nie wprost, ale
przez kilka etapów, spłynęła na niego z Warszawy.
Żeby to jednak łatwiej czytelnikowi wytłumaczyć, potrzebuję ułożyć coś w guście miniaturowej księgi rodzaju tej mądrości.
Judka wyćwiczył się ostatecznie fachowo w pracowni swego teścia, mistrza Szmula Goldwasser.
Szmul uczył się u Herszka Fajn w Białej, Herszko uczył się u Jankla Pięknego w Siedlcach, Jankiel uczył się u Abrama Gelbfisz, Abram kończył studia u Borucha Włodawera na
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Pradze – zaś nareszcie Boruch Włodawer praktykował u Chaima Tabaksbluma, który nie tylko że posiadał własny warsztat w Warszawie, ale nawet w dwudziestej szóstej części był właścicielem składu tandety na Krasińskim placu.
Tak więc nikt nie zaprzeczy, że cząstka wiedzy Chaima przez szereg pośrednich stopni
spadła na Judkę i że majster ten miał niejakie prawo do tytułowania się krawcem warszawskim.
Prawo to przysługiwało mu tym więcej, że posiadał nawet kolorowaną rycinę z żurnalu z
1846 roku, którą można było podziwiać, z ulicy przez okno o tyle, o ile zakurzone szyby i
masa much na to pozwalały.
Pomimo posagu jednak i licznej klienteli, szczęście nie sprzyjało Judce. Ojciec jego umarł
– on sam kilka razy ciężko chorował – dzieci było ośmioro – wydatki duże – kuracja pochłonęła zapasy... Judka siwieć zaczął, a kaszlał coraz mocniej.
Jedną tylko szczęśliwą, chociaż krótką chwilę miał w życiu.
Pewnego lata wydzierżawił ogród owocowy. Cóż to był za raj!
Szył w budzie słomianej na świeżym powietrzu, co niedziela jeździł z transportem gruszek
– a jakie życie miał pyszne!
Bajla gotowała przedziwną zupę z robaczywych jabłek, które wiatr z drzewa strącił przedwcześnie, była moc zielonego szczypioru, młodych kartofli i rzodkwi.
Żyć nie umierać, same delicje!
W tym okresie życia Judka śpiewał nawet. Czynił to co sobota, kiedy się szabas już skończył, a na letnim, ciemnoszafirowym niebie zajaśniały miriady gwiazd. Śpiewał jakiś majufes
głosem drżącym – zapatrzony w mgły blade, co się jak duchy unosiły nad sąsiednią łąką, zasłuchany w rechotanie żab i krzyk derkaczy na błoniach.
Krótko trwało to szczęście!
Finansowa strona interesu świetna nie była – wiele owoców postrącały burze, ceny też nieszczególne były, trochę złodzieje ukradli – trzeba się było wyrzec tego rodzaju przedsięwzięć
na przyszłość, tym więcej, że i kapitalik poszedł na wyposażenie dwóch starszych córek, które wraz z mężami osiadły przy ojcu.
Na dobitkę osiedlił się w mieście drugi krawiec, ,,petersburskim” zwany, ponieważ był w
wojsku muzykantem i stał przez czas jakiś z pułkiem aż w Brześciu, skąd przywiózł takie
świeże mody, że Judki stary żurnal nawet stracił wobec nich autorytet.
Ta konkurencja była zabójcza. Lepsza klientela przeniosła się do modnego Abramka – a
Judka, z workiem na plecach, wędrował po wioskach i sam szukał roboty po dworach i dworkach szlacheckich.
Właśnie od kilku dni już pracował u pana Onufrego, a pracował zawzięcie, przez ten czas
albowiem uszył śliczną salopę dla pani Onufrowej, przerobił ze starego surduta kaftan dla
panny Onufrówny, przerobił ze starego surduta kaftan dla panny Brygidy, obłatał i odświeżył
z dziesięć sztuk rozmaitego ubrania i na koniec tej nocy miał skończyć arcydzieło –palto dla
samego pana Onufrego.
Za to wszystko, oprócz fury drzewa i prowizji w naturze, prowizji, którą pan Onufry przyrzekł solennie odstawić własną furmanką w przyszłym tygodniu, Judka miał otrzymać w gotowiźnie rubli srebrem cztery.
Arcydzieło trzeba było koniecznie wykończyć na termin.
– Słuchaj, Żydzie – zapowiadał pan Onufry – płacę ci, bestio, po pańsku, ale pamiętaj sobie, żeby mi na piątek raniuśko paltot był – bo ja przez lepszego odzienia na odpust nie pojadę.
– Kiedy, proszę jegimości – tłumaczył się Judka – niech jegimość uważy, co ja bez ten tydzień prawie nic nie spałem...
– A to czemuś czeladnika sobie nie przyprowadził?
– Co tu czeladnik ma zarobić, kiedy ja sam zarobię tak mało...
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– Powiedziałem ci, kręć, jak chcesz, aby było...
– Nu – to już ja zrobię, ale nich jegimość jeszcze doda choć pół korca kartofli dla dzieciów... niech jegimość kochany nie żałuje, teraz taki czas ciężki...
– A niech cię marności!... Dobrze, dam ci, ile udźwigniesz, abyś tylko zrobił – jeszcze ci u
sąsiada robotę naraję.
Ta obietnica była dla Judki ostrogą – przesiedział już czwartą noc z rzędu przy pracy, ale
za to dostanie – oprócz zapłaty umówionej – pół korca kartofli, a i perspektywa nowej roboty
coś znaczy...
Wziął się tedy gorąco do pracy, a kiedy pas złocisty zaczął się ukazywać na wschodzie, a
on już do swego arcydzieła rękawy przyszywał, wówczas słabo mu się zrobiło. Barwne koła
zamigotały przed oczyma z niesłychaną szybkością i zaraz prędko czernieć zaczynały...
Wtenczas Judka, według zwyczaju swego, poratował się kieliszkiem wódki i gryzącą cebulą z chlebem.
Kiedy siły wzmocnił i właśnie palto prasować zamierzał, zerwała się ze swego posłania
Brygida i rozpaliła na kominie ogień, przy którym całego cielaka upiec by można.
Pani Onufrowa też wstała.
– A to – rzekła – żydzisko pazerny na zarobek, kiej jeszcze do tej pory siedzi!
– Każda biedność, proszę jejmości, jest bardzo pazerna – odpowiedział jej Judka – ale właśnie bez to, co ona taka pazerna jest, to jegimość będzie na odpuście wyglądał, jak sam jaśnie
hrabia z Wywłoki... Taki kawałek odzienie to jest rarytny interes!
Pani Onufrowa troskliwie obejrzała paltot, zganiła trochę szycie, skrytykowała kieszenie,
ale w gruncie rzeczy kontenta była, że jej szanowny małżonek tanim kosztem przyszedł do
takiej elegancji, a kiedy rzuciła wzrokiem na twarz Judki, wybladłą, zmęczoną, na oczy poczerwieniałe jak u królika – to jej się żal Żyda zrobiło i rzekła:
– Może ci jeść co dać, boś jakoś kaducznie kiepski, mój Judko.
– Bóg zapłać jejmości, ale co ja tu mogę jeść? Mnie nie wolno tego, co. państwo jedzą.
Baba przyznała mu słuszność.
– Co wiara, to wiara – rzekła – zawdyk trza swego zakonu pilnować... – i potem otworzyła
szafkę, nalała kieliszek wódki i postawiła na stole.
– Naści – rzekła – to ci wolno przecie!
Drugi już z rzędu kieliszek i ciepło od rozpalonego na kominie ognia wywarły swoje skutki...
Judka orzeźwił się, na twarz jego wystąpiły silne rumieńce, wpadł nawet w dobry humor.
Dowcipkował, przymierzając workowate palto i gładząc je na szerokich plecach pana Onufrego.
– Cóż, Małgosiu? – zapytał świeżo ustrojony szlachcic – podobne to odziewadło do czego?...
– No, niby nie ma co gadać, sprawny Żyd; porządny statek ci uszył.
– Niech jegimość sam uważy, jak to leży – mówił Judka, wygładzając dłonią fałdy na plecach – niech kto drugi zrobi taki fajn-palto! To jest kawałek roboty, to jest sztuka! Aj waj,
jegimość tak wygląda, jakby miał na wielkie wesele jechać; ja zarobiałem moje pół korca
kartofli...
– No, słowo się rzekło... Dam, odeślę ci z tym, com obiecał.
– To ma być dopiero we wtorek, niech mi jegimość da dzisiaj choć ćwiartkę dla moich
dzieciów – ja wezmę z sobą do domu. Uni tam pewnie już nic nie mają do jedzenia; za taką
fajn-robotę niech uni sobie zjedzą tę trochę kartofli!
Szlachcic zaprowadził Żyda do kopca, pomógł mu nasypać w worek dobrą ćwierć kartofli,
potem zapłacił umówione honorarium i rozstali się.
Pan Onufry z małżonką pojechali na odpust.
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On w paltocie nowym, w czerwonym szaliku na szyi, wygolony świeżo, miał niezwykle
uroczystą minę. Pani zaś w ogromnej, przedpotopowym jakimś krojem zrobionej salopie wyglądała jak mały... Stożek siana.
Judka poszedł pieszo.
Na zgarbionych plecach niósł ciężki worek, w którym oprócz kartofli znajdowały się jeszcze dwa krawieckie żelazka.
Na drodze szkaradne błoto było. W powietrzu wisiała mgła ciężka, szara, spoza której wychylały się wyraźnie kontury drzew i krzaków przydrożnych.
Do miasteczka było blisko dwie mile, a Judka potrzebował stanąć tam przed mrokiem,
gdyż to był piątek. Szabas się miał rozpocząć.
Liczył na swoją lekkość, na drewniany łokieć, którym się podpierał, wreszcie liczył na to,
że go może jaki chłop dopędzi i na furkę swoją zabierze.
Przecież go wszyscy znają w tej okolicy... Żeby mu lżej iść było, zawinął poły chałata i
uczepił je z tyłu za pasem; nadał swojej kapocie jakby kształt fraka, którego ogon wlókł się po
błocie, ilekroć to głębszym było.
Niełatwa to rzecz iść pieszo – po wyboistej drodze, pełnej grzęskiego błota, zwłaszcza gdy
się dźwiga ciężar stosunkowo dość znaczny... O, niełatwa! Ale Judkę popychało do domu
szczęście wielkie.
On miał taki śliczny tydzień – tak dużo zarobił! Będzie miał furę drzewa i trochę prowizji
– w kieszeni gotowizną posiada całe cztery ruble, a na plecach niesie ćwierć kartofli!
Z takim sutym zarobkiem warto przecie śpieszyć do domu!
Szedł więc drogą i dumał.
Z początku myśli jego koncentrowały się na sumie, którą zarobił. Rachował, obliczał, co
może kupić za owe cztery ruble oraz ile jest też warta fura drzewa i prowizja, którą ma dodatkowo otrzymać... Myśląc o tym, szedł bardzo szybko, tak dalece szybko, że uczuł, iż mu się
robi gorąco. Twarz zaczęła go palić...
Musiał zwolnić kroku, nareszcie stanął, położył ciężar na ziemi; zażył tabaki i zaczął się
oglądać, czy jaka fura chłopska nie nadjeżdża...
Wówczas przekonał się, że jeszcze dwóch wiorst nie uszedł.
Jak mógł okiem zasięgnąć – droga zupełnie pusta była... Z przeciwnej tylko strony jechało
fur kilka; dziad kulawy, wziąwszy kulę pod pachę, śpieszył na odpust, a biegł zamaszyście,
śpiewając jakąś piosenkę niezbyt nabożnej treści.
Wszyscy w tamtą stronę!
Przypomniała mu się rozmowa z panią Onufrową i zaczął o niej rozmyślać.
Sam powiedział, że biedność jest pazerna i chciwa – a przez to, że biedność jest pazerna,
bo głodna wiecznie, bogaci mają uszyte ubranie.
„To prawda jest – myślał – bieda to brzydki interes, a głód dziwnie podobny do bata: on
bije, bardzo mocno bije. Koń u woziwody dostaje dużo kijów, ciągnie dużo wody, ale za to
ma trochę siana. Na te ciężkie czasy koń robi niezły interes – ale łaciarz robi gorszy. Dlaczego gorszy? Bo koń potrzebuje tylko siana i nie ma ani żony, ani ośmiorga dzieci, nie potrzebuje wyprawiać szabasowej uczty, ani wydawać córek za mąż”.
Judka chciał już zazdrościć koniowi, ale się przeląkł tej myśli.
Fe! Cóż znowu! Koń jest bydlęciem, a on, pierwszy krawiec warszawski na całe Łosice, co
rano dziękuje Panu Bogu za to, że go stworzył człowiekiem. Koń jest głupi, a on przez pięć
lat pił ze studni mądrości u uczonego rebe Jojny. Konia po śmierci psy zjedzą, a on leżeć będzie wygodnie w ziemi pod słupkiem, na którym wyrzeźbią świecznik. Dusza jego pójdzie do
przodków sławnych.
Nie! Łaciarz nie zazdrości koniowi losu. On przecie miał taki obfity zarobek w tym tygodniu!
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Już odpoczął i puścił się w dalszą drogę. Idzie, ale go dziwna senność ogarnia. Patrzy
bezmyślnie w mgłę szarą, stawia krok za krokiem automatycznie, ale kroki są coraz wolniejsze.
Nogi ociężały, jakby kto do nich po kawale ołowiu przywiązał – nie chcą się trzymać prostego kierunku, lecz coraz zachwieją się niepewnie i zakreślają łuki jak u pijanego.
Wszakże Judka nie jest pijanym, on czuje się tylko słabym nieco.
Ale to bagatela, to przejdzie; jemu to nie pierwszy raz się zdarza... O! Wieleż razy tak było!
Jest to tylko senność. Senność, przy której trochę głowa boli i dreszcze przebiegają po
ciele. Czasem bywa z tego interesu choroba, a czasem tak przechodzi. Często przechodzi,
Judka wie, że się można do tego przyzwyczaić – zresztą może furmanka się trafi...
Niestety, nie widać.
Pół drogi już przeszedł, ale cóż to jest? – miasto nie przybliża się wcale, owszem zdaje się
nawet oddalać – a worek strasznie ociężał. Czyżby szlachcic zamiast ćwiartki kartofli wsypał
w niego grochu?
Nie – to kartofle istotnie. Gniotą one grzbiet... Bardzo gniotą – ale czemuż są tak okropnie
ciężkie? Przecież, jak je brał na plecy, nie wydawały się takimi i spać mu się tak nie chciało,
jak teraz.
Powieki opadają bezsilnie, nogi odmawiają posłuszeństwa, trzeba spocząć koniecznie...
Niepodobna iść dalej...
Na szczęście jest tuż przy drodze wzgórek, dość suchy; zeschła, pożółkła trawa na nim
sterczy. Musiał tam niegdyś stać dąb, jeszcze pień czarny, szeroki, świadczy o tym.
Doskonałe miejsce do wypoczynku.
Judka położył worek na pniu, sam zaś usiadł na wzgórku.
Jeszcze ma czas. Mgła opadła nieco, i blade, jakby zaspane słońce, co się spoza chmur
wymknęło chwilowo, świadczy, że jeszcze południa nie masz. Przed zachodem zajść można.
Judka siadł i rozmyśla, dlaczego Pan Bóg dał biednemu człowiekowi głupie nogi, co
mdleją? Dlatego zapewne, że go obdarzył delikatnym rozumem... I to jest prawda...
Ale to się wszystkich ludzi nie tyczy. Jakie na przykład znakomite nogi ma każdy faktor –
jak on lata za geszeftami, jak zając! Ale za to on nie potrafi uszyć fajn-warszawskiego paltota
i – nie spać przez kilka nocy.
Już takie przeznaczenie. Trzeba się cieszyć talentem albo zdrowiem. Judka się cieszy talentem.
Liczy w myśli kapoty, jakie uszył w ostatnich czasach: były to śliczne kapoty! Potem zgaduje, co też Bajla ugotowała na szabas? Zapewne wiele bardzo dobrych rzeczy. Śliczna to
rzecz jest szabas, w tym dniu zawsze się jada i sypia oraz chwali Boga... Kto szabas wymyślił,
to musiał być bardzo mądry... O tak!...
Myśli Judki sięgają w przeszłość – jak w kalejdoskopie tworzą się w nich coraz to nowe
obrazki... Cała historia życia staje przed oczami – czuje, że mu słabo – skąd znów?
To znużenie, sen dopomina się o swoje prawa.
Głowa opada na piersi, cały korpus pochyla się nareszcie mimowolnym ruchem. Łaciarz
podłożył ręce pod głowę, wyciągnął nogi i usnął...
Dwie wrony, kracząc, zakreślają koła. Nareszcie siadły na zagonie i z daleka, przekrzywiając głowy, przyglądają się śpiącemu.
Potem wzlatują znów w powietrze i z góry przypatrują mu się bacznie, kraczą krzykliwie...
Dziwi ich zapewne, dlaczego ten Żyd śpi przy drodze? – że nie umarł jeszcze, wiedzą dobrze – ba! Wrony doskonale znają się na tym.
Już słońce zniża się ku zachodowi – po drodze, chociaż błotnistej, jedzie szybko wóz drabiniasty w dzielne trzy konie zaprzężony. Na wozie, na siedzeniu ze słomy, siedzi pan Jacen-
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ty, ekonom z sąsiedztwa; fornal Grzela powozi. Jadą po jakąś maszynę widocznie, bo wóz
dobrze słomą wyłożyli i obroku na parę dni mają ze sobą.
– Stój, Grzela, stój! – woła Jacenty – patrz no, kto tu leży...
Grzela wstrzymał konie.
– A dyć, to, panie, chyba Żyd...
– Czy pijany? Czy chory?
– E, panie, może umarły, to uciekajmy lepiej, bo nas będą wodzić tam za świadków.
– Pewnie, ale trza obaczyć: jak żywy, to go weźmiemy na furę, a jak trup, to w nogi!
Grzela zeskoczył z wozu...
– Panie! to ten łosicki Żyd, Judka, ale musi żywy, bo krzynkę jesce dycha.
– Żydzie, Judkol – krzyknął pan Jacenty – a nie siabas to na ciebie, bestyjo!
Na ten wykrzyknik Judka zerwał się prędko, spojrzał nieprzytomnymi, jakby obłąkanymi
oczami i na razie nie mógł zmiarkować, gdzie jest i co się z nim stało.
– A dyć siadaj, bestyjo! – zawołał Grzela – to cię zawieziem do Łosic...
Dziękując, kłaniając się do samej ziemi, łaciarz ze swym ciężarem wdrapał się na wóz i
opowiedział ekonomowi, skąd idzie.
– Ale też żeby tak zaś paść przy drodze, jak nie człowiek – rzekł jakby sam do siebie ekonom – to dopiero!
– Proszę jegimości – odpowiedział Judka – między nami jest takie gadanie: co kura nie
ptak, koza nie bidło, a krawcy nie ludzie.
– Jak to nie ludzie? A cóż ty jesteś?
– Nu, niby uni ludzie, a nie tak jak ludzie, krawcy tylko...
– Ale baj baju, będziesz w raju! A któż ci kazał, żeby, panie dzieju, cztery noce nie spać?
– Nikt mi nie kazał, tylko, widzi jegimość, każdy człowiek potrzebne żyć... Krawiec też
musi żyć trochę, a jak un chce żyć, to nie może spać, a jakby chciał spać, toby nie mógł żyć,
to jest bardzo prosty interes...
– To ci Żyd śpekulantny – wtrącił Grzela – na każdy sposób ma bestyja swój wykręt!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Przy osobnym, nakrytym stole, w parę godzin później, siedział Judka, ubrany w nową kapotę i śpiczastą czapkę z futrem.
Dzieci jedne już spały, drugie ziewały po kątach. Pani Bajla, ustrojona w jakiś dziwnego
rodzaju tupet, ozdobiony kwiatami i wstęgami żółtymi, kładła na talerz swego małżonka i
pana kawałek mocno korzeniami zaprawionej ryby. A ten mąż i pan, i głowa swojej rodziny,
myślał o tym, jaki świat piękny, kugiel smaczny, życie rozkoszne, a szabas błogosławiony!!!
Tyfusu nie dostał, bo takie niewywczasowanie, ból głowy i dreszcze przechodzą czasem...
Gdy się już kto do wszystkich rozkoszy życia przyzwyczai.
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ADAM SZYMAŃSKI
1852 – 1916
W r.1863, w terminie wyznaczonym na egzaminy dla nowo wstępujących uczniów, do
gimnazjum w Siedlcach przybył ze szkoły węgrowskiej mały jedenastoletni kandydat, któremu towarzyszył troskliwie opiekujący się nim ojciec. Chłopca wzięto zaraz w obroty, a gdy
dzielnie się wywiązał z pierwszych zadań egzaminacyjnych, zabrał się do niego sam rektor
Palicki, zwany „Kościanym Dziadkiem”.
– A powiedz mi, mój synu, jak będzie po łacinie: bylibyśmy byli byli?
– Fuissemus – odpowiedział bez zająknienia zapytany.
Uradowany z odpowiedzi rektor serdecznie ucałował chłopca.
– A któż cię tak dobrze nauczył łaciny?
– Ojciec, proszę pana rektora.
Egzaminowanym chłopcem był Adam Szymański, a jego ojcem – Jan Szymański, kasjer w
dobrach Szydłowskich na Podlasiu, syn dzielnego żołnierza z armii księcia Józefa, do której
uciekł jako młodzieniec przez kordon galicyjski. Ów pan kasjer, człowiek wielkiej zacności i
wielkiego patriotyzmu, nauczył swego syna nie tylko języka łacińskiego, ale jeszcze – co
miało stokrotnie ważniejszą wymowę – serdecznej miłości ojczyzny.
Adam Szymański pozostał wówczas w Siedlcach, gdzie zyskał wkrótce sławę pośród kolegów i nauczycieli jako wielki miłośnik literatury (do kolegów chadzał z Panem Tadeuszem
pod pachą), a przy tym chłopak bardzo zdolny i myślący, odznaczający się wielką pilnością w
nauce i oryginalnym, samodzielnym umysłem.
Kiedy był w siódmej klasie, zabłysnął w całej szkole swoim wypracowaniem z historii, w
którym napisał – pod wpływem lektury Monteskiusza – że „wiek XVIII był podzwonnem
pogrzebowym dla tronów i królestw”.
Przerażony (a lojalny!) nauczyciel doniósł o tym fakcie dyrektorowi szkoły, ten zaś z kolei... Gubernatorowi, który orzekł po salomonowemu, bez jednej chwili namysłu: „ściąć z
jakiegokolwiek przedmiotu”.
Wyrok został zrealizowany przez posłusznego nauczyciela języka greckiego...
Po ukończeniu gimnazjum Szymański wstąpił na uniwersytet warszawski i zaraz rzucił się
w wir konspiracyjnej pracy politycznej. W r. 1877, jako członek Konfederacji Narodu Polskiego, wziął udział w zjeździe tajnego Rządu Narodowego w Wiedniu i tam, na żądanie
Ujejskiego, zredagował przy pomocy T. T. Jeża Odezwę do Narodu, wydaną później w Genewie. Zdekonspirowany w r. 1878, powędrował do X pawilonu Cytadeli warszawskiej, a po
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wyroku sądowym – na bezterminowe zesłanie: najpierw do Jakucka, później do Kireńska,
nareszcie do Bałagańska nad Angarą.
Tam właśnie, na dalekiej Syberii, stał się Szymański etnografem (ba! – członkiem petersburskiego Towarzystwa Geograficznego) i tam również obudził się w nim drzemiący dotąd
talent literacki. Ściślej: nowelistyczny. Pierwszym uzewnętrznieniem tego talentu było proste
a piękne, nasycone wielką miłością kraju rodzinnego i szczerą miłością człowieka opowiadanie o Srulu z Lubartowa, ogłoszone w r. 1885.
W tym samym roku pozwolono osiedlić się Szymańskiemu w guberni kostromskiej, a w
dziesięć lat później – powrócić nareszcie do ojczyzny. Osiadł wówczas w Krakowie, poświęcając się literaturze, a przede wszystkim ukochanej pracy pedagogicznej, która bez reszty
prawie wypełniła ostatnie lata jego życia, chociaż to nie ona jednak przekazała imię Szymańskiego potomności. Przeszło ono do naszych czasów dzięki jego znakomitym nowelistycznym Szkicom oraz dzięki zbiorowi opowiadań Z jakuckiego Olimpu.

224

SRUL Z LUBARTOWA

Było to w roku... Ale mniejsza o rok, dość że było, a było w Jakucku w początku listopada,
w kilka jakoś miesięcy po moim przyjeździe do tej stolicy mrozów.
Ciepłomierz spirytusowy Réaumura wskazywał 35 stopni zimna. Ze strachem więc myślałem o przyszłym losie mego nosa i uszu, które, jako niedawno przywiezione z zachodu,
dotąd zawsze dotkliwie dla mnie znaczyły swój protest cichy przeciw aklimatyzacji przymusowej, a dziś właśnie miały być wystawione na przydłuższą próbę. Groziła im ta próba, ponieważ parę dni temu w szpitalu miejscowym umarł jeden z członków naszej kolonii, Kurp,
Piotr Bałdyga, i dziś rano mieliśmy oddać mu ostatnią usługę: złożyć w ziemi zamarzłej jego
sterane kości.
Czekałem tylko na jednego ze znajomych, który miał zawiadomić mnie o czasie pogrzebu;
czekałem niedługo i zabezpieczywszy najstaranniej nos i uszy podążyłem za innymi ku szpitalowi.
Szpital był za miastem.
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W podwórzu, trochę opodal od innych budynków, stała szopa niewielka – trupiarnia.
W tej to trupiarni leżało ciało Bałdygi. Otworzono drzwi; weszliśmy i wnętrze przykre na
całej naszej garstce wywarło wrażenie; było nas z dziesięciu, może kilkunastu, i wszyscyśmy
mimo woli spojrzeli po sobie: staliśmy wobec rzeczywistości zimnej i nagiej, nie okrytej żadnym łachmanem pozoru... W szopie nie mającej ani stołu, ani stołka, nic okrom ścian ubielonych śnieżnym szronem; na podłodze śniegiem zasypanej leżał, również ubielony, zawinięty
w jakieś prześcieradło czy koszulę, ogromny, wąsaty trup. Był to Bałdyga.
Ciało zmarzło okropnie i, aby łatwiej je włożyć w przygotowaną już trumnę, przysunięto je
do drzwi, ku światłu.
Nigdy nie zapomnę twarzy Bałdygi, którąm ujrzał teraz w świetle dziennym, oczyszczoną
ze śniegu. Surowe oblicze nacechowane było dziwnym jakimś, nieopisanym bólem, a z szeroko otwartych oczu wielkie źrenice, zda się z wymówką, sterczały het daleko, ku mroźnemu,
surowemu niebu.
– Zmarły był chłop zacny – opowiadał mi tymczasem jeden z sąsiadów widząc wrażenie,
jakie na mnie wywarł widok Bałdygi – zawsze był zdrów i pracowity, więc zawsze przygarniał i przytulał koło siebie kogoś z biedniejszych; tylko że to i uparty był, jak Kurp, więc wierzył do końca, że wróci nad Narew. Widocznie jednak przed śmiercią zrozumiał, że tak nie
będzie.
Włożono tymczasem skamieniałe zwłoki do trumny, postawiono na małe, jednokonne sanki jakuckie i gdy krawcowa W., pełniąca w danym razie, jako praktyk religijnych świadoma,
obowiązki księdza, zaintonowała donośnie; ,,Witaj, Królowo nieba, w smutku i radości”,
podtrzymując ją urywanymi głosami ruszyliśmy ku cmentarzowi.
Szliśmy prędko, mróz krzepł i zachęcał do pośpiechu. Jesteśmy nareszcie na cmentarzu,
rzucamy po grudce zmarzłej ziemi na trumnę, kilkanaście wprawnych uderzeń rydlem... I po
chwili tylko mała, świeżo usypana kupka ziemi świadczy o niedawnym jeszcze istnieniu Bałdygi na świecie. Świadczyć jednak będzie niedługo, kilka miesięcy zaledwie; nadejdzie wiosna, ogrzana słońcem kupka mogilna roztaje, zrówna się z ziemią, porośnie trawą i zielskiem;
po roku, dwóch wymrą lub rozejdą się po świecie szerokim świadkowie pogrzebu i choćby
cię matka rodzona szukała, nie znajdzie już nigdzie na ziemi! Aleć i szukać tu nikt zmarłego
nie będzie, i pies nawet o cię nie zapyta.
Wiedział o tym Bałdyga, wiedzieliśmy i my, i w milczeniu rozchodziliśmy się do domów.

*
Nazajutrz po pogrzebie mróz stężał jeszcze. Po drugiej stronie dość wąskiej ulicy, na której
mieszkałem, nie było widać ani jednego budynku: gęsta mgła śnieżnych kryształów jak chmura zawisła nad ziemią. Spoza mgławicy tej nie wyzierało już słońce, ale chociaż na ulicy żywej duszy nie było, powietrze, niepomiernie od wielkiego zimna zgęszczone, donosiło ciągle
do mych uszu to metaliczne dźwięki skrzypiącego śniegu, to huk rozsadzanych w ścianach
domów grubych bierwion lub pękającej szerokimi szczelinami ziemi, to podobny do jęku,
żałosny śpiew Jakuta. Widocznie zaczynały się owe mrozy jakuckie, wobec których bledną
najokropniejsze zimna biegunowe, wobec których strach jakiś niewypowiedziany ogarnia
człowieka, a każdy organizm żywy, czując swą niemoc zupełną, choć skupia się w sobie i
kurczy, jak pies znędzniały otoczony zgrają ciętych brytanów, wie dobrze, że to na próżno, że
wróg nieubłagany prędzej czy później zwycięży.
I Bałdyga, jak na jawie, coraz częściej stawał przede mną. Od godziny siedziałem nad
rozłożoną robotą; robota jednak nie kleiła mi się jakoś, pióro samo wypadało z ręki i myśl
nieposłuszna wyrywała się daleko poza granice śnieżnej i mroźnej ziemi. Na próżnom się
odwoływał do mego rozsądku, na próżnom powtarzał sobie po raz dziesiąty rady lekarza;
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dotąd trawiącej mnie od kilku tygodni chorobie stawiłem jaki taki opór, dziś czułem się zupełnie obezwładniony, bezsilny. Tęsknota za krajem pożerała mnie, trawiła nielitościwie.
Tyle już razy nie mogłem oprzeć się ułudnym marzeniom, czyżbym dziś mógł się ostać
pokusie? I pokusa była silniejszą, i ja sam słabszy niż zwykle.
Precz więc mrozy i śniegi, precz rzeczywistość jakucka! Rzuciłem pióro i otoczony chmurami dymu tytuniowego puściłem wodze rozgorączkowanej wyobraźni.
Więc i poniosłaż mnie swywolna!...
Przez tajgi i stepy, góry i rzeki, przez carstwa i ziemie niezliczone, pomknęła myśl lotna na
daleki zachód, roztaczając przede mną czary prawdziwe: nędzy i złości ludzkiej pozbawione,
piękna i harmonii pełne moje niwy nadbużne. Ustom mym dziś nie opowiedzieć, pióru nie
opisać tych czarów!
Widziałem łany pozłociste, łąki szmaragdowe, lasy-starce, dawne dzieje mi szemrzące.
Słyszałem szum fal kłosistych, gwar bożych piewców skrzydlatych, howor dębów olbrzymów, hardo wichrom urągających.
I napawałem się wonią tych lasów balsamicznych, i tych pól kwiecistych, ubarwionych
dziewiczą świeżością chabrów niebieskich, krasą wiosny – fiołkiem niewinnym.
...Każdy mój nerw czuł muskanie powietrza rodzinnego... Czułem ożywcze działanie promieni słonecznych, a choć na dworze mróz zgrzytał jeszcze wścieklej i coraz groźniej szczerzył do mnie na szybach swe zęby, krew jednak żywo zakrążyła w mych żyłach, zapałała
głowa i jak zaklęty, zapatrzony, zasłuchany, nie widziałem i nie słyszałem już nic koło siebie...

*
Nie widziałem i nie słyszałem, jak się drzwi otwarły i wszedł ktoś do mnie; nie spostrzegłem kłębów pary, buchających tu za każdym drzwi otwarciem w takiej ilości, że i nie dojrzysz od razu wchodzącego; nie czułem zimna, które z jakąś bezczelną, rozmyślną natarczywością wrywa się tu do ludzkiej siedziby; nie widziałem i nie słyszałem nic i dopiero, gdym
poczuł około siebie człowieka, wprzód zanim go dojrzałem, mimo woli rzuciłem mu zwykłe
w Jakucku pytanie:
– Toch nado?32
– To ja, proszę pana, z mieloczem torguju33 – brzmiała odpowiedź.
Podniosłem oczy. Nie wątpiłem, że przede mną, pomimo wpakowanego nań przeróżnego
ubrania, skór bydlęcych i jelenich stał typowy, małomiasteczkowy Żyd polski. Kto go widywał w Łosicach lub Sarnakach, ten pozna go nie tylko w jakuckich, lecz i w patagońskich
skórach. Poznałem go przeto od razu. A ponieważ, jak to rzekłem, i pytanie swe, niezupełnie
jeszcze przytomny, rzuciłem mu prawie bezwiednie, więc Żyd, stojący teraz przede mną nie
przerywał mych dumań zbyt brutalnie obrazem obcej rzeczywistości, nie był kontrastem zbyt
przykrym. Przeciwnie. Z pewną przyjemnością wpatrywałem się w znajome mi rysy; zjawienie się Żyda w chwili, gdym myślą i sercem przeniósł się do ziemi rodzinnej, wydało mi się
dość naturalnym, parę zaś słów polskich mile pogłaskały ucho. W pewnym tedy jeszcze zapomnieniu przyglądałem mu się przyjaźnie.
Żyd postał trochę, następnie odwrócił się, cofnął ku drzwiom i pospiesznie zaczął ściągać z
siebie przeróżną swą odzież.
Wtedy dopiero opamiętałem się i spostrzegłem, żem mu nic nie odpowiedział i że domyślny współziomek, wytłumaczywszy sobie najopaczniej moje milczenie, zechce mi rozłożyć
swój towar. Pospieszyłem wyprowadzić go z błędu.
32
33

Co potrzeba; pierwsze słowo jakuckie.
Drobiazgiem handluję.
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– Bój się Boga, człowieku, co robisz?! – zawołałem żywo. – Nic nie kupuję, nic mi nie
potrzeba, nie rozbieraj się na próżno i ruszaj z Bogiem dalej!
Żyd przestał się rozbierać i pomyślawszy chwilkę, wlokąc za sobą na poły ściągniętą dochę34, zbliżył się do mnie i głosem urywanym, prędko i bezładnie, tak mi prawić zaczął;
– To nic; ja wiem, że pan nic nie kupi. Widzi pan, ja tu dawno już jestem, bardzo dawno...
Ja dotąd nie wiedziałem, że pan przyjechał. Pan z Warszawy przecie? Wczoraj mi dopiero
powiedzieli, że pan tu już cztery miesiące przeszło. Co za szkoda, żem się tak późno dowiedział! Byłbym zaraz przyszedł. Dziś szukałem pana z godzinę; byłem aż na końcu miasta, a tu
mróz taki, niech go diabli wezmą!... Niech pan pozwoli, ja długo przeszkadzać nie będę, kilka
słówek tylko...
– Cóż ty chcesz ode mnie?
– Ja tylko chciałbym pogadać trochę z panem.
Odpowiedź ta nie zdziwiła mnie wcale; ludzi rozmaitych, przychodzących jedynie po to,
aby „pogadać trochę” z człowiekiem niedawno przybyłym z kraju, spotykałem już niemało:
byli pomiędzy nimi i Żydzi. Przychodzący interesowali się przedmiotami najróżnorodniejszymi: bywali i prości ciekawscy, i gadulscy, bywali i ludzie, którzy o krewnych tylko pytali,
bywali i politycy, pomiędzy którymi niejednemu już się zupełnie w głowie przewróciło. W
ogóle jednak pomiędzy przychodzącymi polityka miała zawsze szczególny mir i poważanie.
Nie zdziwiło mnie więc, powtarzam, żądanie nowego przybysza i chociaż rad bym był uwolnić mą chatę co prędzej od nieprzyjemnego zapachu źle zwykle wyprawianych bydlęcych
skór dochy, poprosiłem go uprzejmie, aby się rozebrał i usiadł.
Żyd, widocznie ucieszony, po chwili już siedział około mnie i teraz mogłem mu się przyjrzeć uważniej.
Wszystkie najordynarniejsze rysy plemienia żydowskiego, zdaje się, wcieliły się w siedzącą obok mnie postać: i gruby, pałkowaty, trochę na bok zakrzywiony nos, i przenikliwe, jastrzębie oczy, i broda klinowata, barwy dobrze dojrzałego ogórka, i wreszcie czoło niskie,
grubym włosem okolone. Wszystko to posiadał mój gość, lecz – rzecz dziwna – wszystko to
razem wzięte, być może, okraszone wyrazem twarzy znędzniałej, tchnącej jakąś szczerą
otwartością i przyjaźnią, nie sprawiło na mnie w tej chwili złego wrażenia.
– Powiedzże mi, skąd jesteś, jak się nazywasz, co tu porabiasz i czego chcesz się dowiedzieć ode mnie?
– Jestem, proszę pana, Srul z Lubartowa, może pan dobrodziej wie, to zara kiele Lublina;
nu, bo u nas wszyscy myślą, że to tak bardzo daleko; dawniej i ja tak myślałem, ale teraz –
dodał z przyciskiem – to my wiemy, że Lubartów od Lublina bardzo blisko, zara kiele niego.
– A dawno tu jesteś?
– Bardzo dawno, trzy lata bez mała.
– To jeszcze nie tak dawno przecie, są tacy, co po dwadzieścia lat przeszło tu mieszkają, a
w drodze spotkałem staruszka z Wilna, co blisko pięćdziesiąt lat tu mieszka; ci rzeczywiście
są tu dawno.
Ale Żyd ofuknął:
– Jak oni, to ja nie wiem, ja wiem, że jestem tu bardzo dawno.
– Zapewne sam tylko jesteś, jeżeli ci czas tak długim się wydaje?
– I z żonem, i z dzieckiem, z córkiem; miałem czworo dzieci, kiedy tu szedłem, ale to podróż taka, niech Bóg zachowa, szliśmy rok cały; pan nie wie, co to etapy?... Troje dzieci od
razu mi umarło, w jednym tygodniu, to jakby od razu. Troje dzieci? Łatwo powiedzieć... Nawet pochować nie było gdzie, bo cmentarza naszego tam nie ma... Ja husyt jestem – dodał
ciszej – pan wie, co to znaczy... Zakonu pilnuję... I Bóg mnie tak karze...
I umilkł wzruszony.
34

Odzież wierzchnia zimowa. Zwykle ze skór podwójnych sierścią na wierzch i wewnątrz zszyta. Dochy szyją
się ze skór jelenich, biedniejsi noszą bydlęce.
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– Mój kochany, w takim położeniu trudno już o tym myśleć, wszystko to jedno przecie,
ziemia boża wszędzie – starałem się go choć czymkolwiek pocieszyć, ale Żyd skoczył jak
oparzony.
– Boża! Jaka boża! Co za boża! Co pan mówisz? To psia ziemia! Tfu! Tfu! Boża ziemia?
Nie mów pan tak, wstydź się pan! Boża ziemia, co nigdy nie rozmarza? To przeklęta ziemia i
Bóg nie chce, żeby tu ludzie mieszkali; żeby On chciał, nie byłaby taką. Przeklęta, podła!
Tfu! Tfu!
I zaczął pluć koło siebie i tupać nogami; z zaciśniętymi usty, skurczonymi palcami groził
niewinnej ziemi jakuckiej, szeptał jakieś przekleństwa żydowskie, aż zmęczony wysiłkiem
upadł raczej, niż usiadł, na stołku koło mnie.
Wszyscy zesłani, bez względu na religię i narodowość, nie lubią Syberii; widocznie jednak
fanatyczny chasyd nie umiał nienawidzieć połowicznie. Czekałem, aż się uspokoi. Wychowany w twardej szkole, Żyd prędko przyszedł do siebie, prędko owładnął wzruszeniem i gdym
po chwili spojrzał mu w oczy pytająco, odpowiedział mi natychmiast:
– Niech pan daruje, ja z nikim o tym nie mówię, bo i z kim tu mówić?
– Alboż Żydów tu mało?
– Czy to Żydzi, panie? To już tacy jak tutejsi... Zakonu nikt nie pilnuje.
Bojąc się jednak nowego wybuchu, nie dałem mu już skończyć, postanowiłem skrócić
rozmowę i zapytałem wprost, o czym to on chciał ze mną pogadać.
– Chciałbym się dowiedzieć, co tam słychać, panie. Tyle lat tu jestem i jeszcze nigdy nie
słyszałem, co się tam dzieje.
– Kiedy pytasz trochę dziwnie, nie mogę ci przecież opowiedzieć od razu wszystkiego; nie
wiem, co cię interesuje, polityka może?
Żyd milczał.
Sądząc, że gość mój jak i wielu innych interesuje się polityką nie rozumiejąc samej nazwy
przedmiotu, zacząłem stereotypową już dla mnie, ze względu na wielokrotne powtarzanie,
opowieść o politycznym położeniu Europy, naszym itd. Ale Żyd zakręcił się niecierpliwie.
– Więc to cię nie interesuje? – zapytałem.
– Nigdy o tym nie myślałem – odparł otwarcie.
– A, teraz wiem, o co ci chodzi, pewno chcesz wiedzieć, jak się Żydom powodzi, jak handel idzie?
– Im się lepiej powodzi jak mnie.
– Słusznie. W takim razie pewno chcesz wiedzieć, czy życie u nas teraz drogie, jakie ceny
na targach, po czemu mąka, mięso itd.
– Co mi z tego przyjdzie, kiedy tu nic dostać nie można, choćby tam najtaniej było.
– Jeszcze słuszniej; ale ostatecznie, o cóż, u licha, ci chodzi?
– Kiedy ja nie wiem, proszę pana, jak to powiedzieć. Widzi pan, jak tak nieraz miślę, miślę, że aż Ryfka, to moja żona tak się nazywa, pyta się: „Srul, co tobie?” A co ja jej mam powiedzieć, kiedy ja sam nie wiem, co mi jest. Bo to może nawet i ludzie śmieliby się ze mnie?
– dodał, jakby badając, czy ja się zeń śmiać nie będę.
Ale ja się nie śmiałem. Byłem zaciekawiony: widocznie gniotło go coś, z czego sam sobie
sprawy zdać nie umiał i wypowiedzenie czego w języku, którym władał nadzwyczaj słabo,
było dlań jeszcze trudniejszym. Aby dopomóc mu, uspokoiłem go, żeby się nie spieszył, że
robota moja niepilna, nic na tym nie straci, jeżeli pogadamy z godzinę itd. Żyd podziękował
mi wzrokiem i po krótkim namyśle rozpoczął taką rozmowę:
– Kiedy pan wyjechał z Warszawy?
– Podług ruskiego kalendarza w końcu kwietnia.
– A czy wtedy zimno tam było, czy ciepło?
– Ciepło zupełnie, jechałem z początku w letnim ubraniu.
– Nu, patrz pan? A tu mróz!
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– Cóż to, zapomniałeś, czy co, przecież w kwietniu pola już u nas zasiane, wszystkie
drzewa zielone!
– Zielone? – radość błysła w oczach Srula – a tak, tak, zielone, a tu mróz!
Teraz już wiedziałem, o co mu chodzi, chcąc się jednak upewnić, milczałem; Żyd ożywił
się widocznie.
– Nu! Niech mi pan powie, czy jest u nas teraz... Tylko ot, widzisz pan, nie wiem już, jak
się nazywa, już po polsku zapomniałem – tłumaczył się zawstydzony, jak gdyby umiał kiedy
– to jest białe takie jak groch, tylko nie groch, koło domów w ogrodach latem, na takich wielgich kijach?...
– Fasola?
– A to właśnie! Fasola, fasola –powtórzył sobie kilkakrotnie, jak gdyby chciał wrazić sobie
to słowo na zawsze.
– Rozumie się, jest, i dużo, a tu czyż nie ma?
– Tu! Bez całe trzy lata ani jednego ziarnka nie widziałem, tu groch taki, co u nas, z przeproszeniem tylko... Tylko...
– Świnie jedzą – podpowiedziałem.
– Ny tak! Tu na funty sprzedają, i to nie zawsze dostać można.
– Czy tak lubisz fasolę?
– Nie to, że lubię, ale to właśnie, ja sobie tak nieraz myślę o tym, bo to ładnie przecie, nie
przymierzając, jakby lasek rośnie wedle domu. Tu nic nie ma!
A teraz – zaczął znowu – teraz niech mi pan powie, czy w zimie są u nas jeszcze małe, ot
takie – i na palcu pokazywał – szare takie ptaki? Także zapomniałem, jak to się nazywa.
Dawniej dużo ich było! Bywało, modlę się koło okna, a tego maleństwa jak mrowia się nazbiera. No, ale kto by tam na nich patrzył? Wie pan co, nigdy bym nie uwierzył, że o nich
kiedy myśleć będę!? Bo tu, to wrony nawet na zimę uciekają, to maleństwo takie tym bardziej
nie może wytrzymać, ale u nas pewnie są jeszcze? Ny, panie, są?...
Ale teraz ja mu nie odpowiadałem, nie wątpiłem dłużej, że Żyd stary, chasyd fanatyczny,
tęsknił za krajem tak samo jak i ja, że obaj byliśmy chorzy na jedną chorobę; niespodziane
takie znalezienie współkolegi cierpienia rozrzewniło mnie wielce, wziąłem go więc za rękę i
sam z kolei zapytałem:
– Więc to o tym pogadać ze mną chciałeś? Więc ty nie myślisz o ludziach, o swej doli
ciężkiej, o biedzie, która cię gniecie, lecz tęsknisz do słońca, powietrza, ziemi rodzinnej?...
Myślisz o polach, łąkach i lasach, o ich mieszkańcach bożych, których w życiu swym biednym nie miałeś czasu poznać nawet dobrze, i dziś, gdy obrazy miłe znikają z twej pamięci,
boisz się pustki, która cię otoczy, sieroctwa wielkiego, które cię dotknie, gdy się zatrą drogie
wspomnienia? Chcesz, żebym ci je przypomniał, odświeżył, chcesz, abym ci opowiedział,
jaką jest ziemia nasza?...
– O tak, panie, tak, panie! Po to tu przyszedłem... – i ściskał me ręce, i śmiał się jak dziecko radośnie.
– Słuchajże, bracie!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I słuchał mnie Srul, cały w słuch zamieniony, z otwartymi usty, wlepionym we mnie
wzrokiem; wzrokiem tym palił mnie i podniecał, wyrywał mi słowa, chwytał je spragniony i
kładł głęboko, na dnie swego serca gorącego... Kładł tam, nie wątpię, bo gdym kończył swą
opowieść: „O wej mir, o wej mir!” – zajęczał Żyd boleśnie, zatrzęsła się broda ruda i łzy duże, łzy czyste, potoczyły się po znędzniałej twarzy... I długo szlochał chasyd stary, i ja płakałem z nim razem.
Dużo wody od tego czasu upłynęło w zimnej Lenie i łez ludzkich niemało zapewne spłynęło po twarzach zbolałych. Dotąd jednak, choć to dawno już było, w ciszy nocnej, w czasie
nocy bezsennej, często staje mi przed oczyma posągowa, stygmatem bólu wielkiego ożywio-
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na twarz Bałdygi, i obok niej zawsze się zjawia zżółkła i pomarszczona, łzami czystymi oblana twarz Srula. I gdy wpatruję się dłużej w te widziadła nocne, nieraz, zda mi się, widzę, jak
się poruszają drżące i blade wargi Żyda, i głos cichy, rozpaczliwy szepce koło mnie: „O Jehowo, czemuś taki niemiłosierny dla jednego z najwierniejszych Twych synów?...”

Strelica nad Wietlugą, w sierpniu 1885.
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MARIAN GAWALEWICZ
1852 – 1910
,,Gawalewicz – charakteryzował go Antoni Zaleski, bystry portrecista swoich kolegów po
piórze – ma rodzaj talentu, do którego doskonale da się zastosować przymiotnik: m i ł y . Jego
komedyjki, nowelki, obrazki, wiersze – wszystko to bardzo wdzięczne i miłe, a on sam jest
tak miłym, jak na autora Milusińskich przystało”.
Charakterystyka to trochę złośliwa, ale chyba trafna. Gawalewicz i jako kolega redakcyjny,
i jako redaktor, i jako dyrektor teatru, i jako recenzent wreszcie był zawsze w zgodzie z całym
światem. W młodości „pulchniutki, o twarzyczce cheruba”, w wieku dojrzałym uprzejmy,
elegancki i uczynny, cieszył się Gawalewicz wielką sympatią wszystkich kolegów, którzy tak
się przyzwyczaili do tych jego właściwości, że poczęli je po prostu lekceważyć, a nawet wyśmiewać. Było to oczywiście wielką krzywdą wyrządzoną temu dobremu człowiekowi i zdolnemu pisarzowi, który niestety zmarnował swój talent na drobiazgi dziennikarskie i literackie,
zamiast – ograniczywszy ilość na rzecz jakości – stworzyć jakieś dzieło ambitniejsze, na miarę swoich możliwości autorskich (dziełem takim mogła się stać, ale niestety nie stała, jego
słynna w swoim czasie Warszawa).
Poszukiwany przez redaktorów czasopism jako typowa literacka „Mädchen für alles”, pisywał wiersze, nowele, utwory dramatyczne, felietony, recenzje, sprawozdania i notatki kronikarskie, które bez śladu prawie utonęły w otchłani czasu, podczas gdy taki jego na przykład
obrazek historyczno-literacki, jak niewielkie studium o Auguście Wilkońskim, zachował do
dzisiaj swoją wartość informacyjną i artystyczną.
Urodzony i wychowany we Lwowie (tam właśnie toczy się akcja Naszej trójki), studia
wyższe ukończył w Krakowie, młodość i wiek dojrzały spędził w Warszawie i w Łodzi, aby
wreszcie pod sam koniec życia ponownie wylądować we Lwowie. Tam zaczęła się jego wędrówka życiowa, tam również miała się i zakończyć.
Zaczął jako poeta i dziennikarz, zakończył jako komediopisarz i dyrektor teatru; życie teatralne zawsze go zresztą pociągało swoim blaskiem i swoją gorączkową atmosferą, toteż
coraz bardziej przybliżał się do niego: początkowo jako autor i recenzent, później jako kierownik literacki i reżyser.
Jako nowelista napisał dużo, ale z tego obfitego dorobku tylko bardzo niewiele wytrzymało próbę czasu. Jedną z tych nielicznych żywych jeszcze nowel jest właśnie Nasza trójka –
serdeczne wspomnienie lat chłopięcych i przygód szkolnych, ozdobione, niby jakaś młodzieżowa wersja Sienkiewiczowego Latarnika, wzruszająjącą anegdotą o lekturze Pana Tadeusza.
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I przy tej noweli ciśnie się jednak, pod pióro ów natrętnie powracający epitet ukanonizowany przez Antoniego Zaleskiego: jakiż to miły obrazek, jacyż mili jego młodociani bohaterowie.
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NASZA TRÓJKA
Ze wspomnień chłopięcych

Czy wy to jeszcze pamiętacie, młodości mojej druhy i towarzysze?!... Czy wam przychodzi na myśl kiedy ten stary gmach klasztorny z długimi korytarzami, o grubych murach odrapanych pazurami wieków, o długich salach, do których przez wąskie a wysokie okna zaglądało słońce i zielone akacje, w których rzędem stały ławki pokrajane scyzorykami, poplamione atramentem, oślizgłe od siadania, z tą dębową katedrą i porysowaną .tablicą, przed którą
każdy z nas stawał zmieszany i nieśmiały, gdy go na ,,środek” wezwał profesor?...
Czy pamiętacie głos tego krzykliwego dzwonka, co w korytarzach obwieszczał koniec
każdej godziny i za każdym razem zdawał się dźwięczyć inaczej, przerywając za długą zawsze lekcję ,,greki” lub „matematyki” czy za krótką ,,polskiego” lub „dyktanda”.
Tyle lat, tyle lat temu, a jednak ileż to razy przychodziła mi ochota wrócić tam, choćby na
kilka chwil, z książkami pod pachą, z dwiema bułkami w kieszeni na „pauzę”, z kilku groszami od matki na jabłka lub wiśnie, którymi nas, sztubaków, raczyła poczciwa Chaja u
szkolnej bramy.
A pamiętacie Chaję z dwoma koszami na rękach?
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Żadne łakocie kuli ziemskiej nie smakowały tak jak jej makagigi, boże drzewka i chleb
świętojański.
A łysego Cwajnosa pamiętacie?... Nazywał się z niemiecka „Schuldienerem”, bośmy pod
niemieckim wówczas byli rygorem, niemieckich wykładów słuchali, z niemieckich książek
się uczyli i musieli sobie krnąbrne języki wyłamywać na „deklinacjach” i „koniugacjach”
„Sprachlery”.
Poczciwy Cwajnos! Nie cierpieliśmy go serdecznie wówczas za to, że ciągle gderał i o
byle figla się odgrażał, że powie samemu panu dyrektorowi; zawsze nam tę kredę do tablicy i
zapodziane gąbki wymawiał, zawsze nas do klasy zapędzał i zawsze się gniewał, że za często
przybiegamy „napić się wody” do jego ciasnej stancyjki.
A już najbardziej nas oburzał swoim bardzo złośliwym uśmiechem, z jakim przypominał
przy nadarzonej okazji, że na „lumpusów” rózgę w soli moczy i jak tylko pan dyrektor każe,
własną ręką wsypie taką „piątkę odlewaną”, iż ją ruski rok popamiętamy.
Poczciwy Cwajnos co roku to powtarzał i co roku płakał, żegnając się z maturzystami, tak
się przywiązywał do studentów.
Ta rózga, trzeba dodać, nie była wówczas tylko postrachem: istniała faktycznie i należała
do szkolnej dyscypliny, jako narzędzie sprawiedliwości, pedagogiczny środek uczenia posłuszeństwa i wymiaru kary.
A jednak, mimo wszystko, na jej wspomnienie nawet uśmiecham się jeszcze i gdyby życie
pozwoliło, wróciłbym znowu na szkolną ławkę, byle odzyskać błogosławiony wiek pierwszych wrażeń, pod którymi dusza się dopiero budzi, pierwszych złudzeń, które więcej nieraz
szczęścia dają niż szczęście samo warte...
„Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i całej przyszłości jedna
już tylko dziś kraina taka, w której jest trochę... Szczęścia dla nas starych: kraj lat dziecinnych!...”
On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem,
Ani zamieniony wypadków strumieniem.
Alboż wy o tym sami nie wiecie, wy, którym życie posrebrzyło skronie tak samo jak mnie
i naszym rówieśnikom, co „z dawnej wiosny zeschłe liście sieją – i coraz rzadziej łudzą się
nadzieją?”
W tym natłoku wspomnień, co mi się dzisiaj cisną przez głowę do serca, jest jedno dziwnie
złożone: z rózgi i... Z Pana Tadeusza.
Było to – ach, Boże, jak dawne wydają się te lata! – kiedyśmy jeszcze do szkoły chodzili i
kiedy nas w całej klasie pod panem profesorem Ozłowskim „trójką urwisów” nazywali.
Cośmy tam byli za urwisy!... Aniśmy w piłkę nie grali, aniśmy Żydów nie bili, aniśmy nauki nie zaniedbywali. Humoru tylko i żywości było w nas więcej niż w innych – i jakiś diabeł
w nas siedział.
Przysięgliśmy sobie przyjaźń na śmierć i życie, bośmy tak jakoś przypadli do siebie usposobieniem, wiekiem, naturą i skłonnościami.
Spisaliśmy na ogromnym arkuszu „wieczny akt przyjaźni” i aby mu nadać więcej wagi, jak
ongi bracia ślubni, poszliśmy do kościoła, pomodlili się razem, uścisnęli za ręce i ów historyczny dokument ukryli za ołtarzem, przed którym zwykle ksiądz katecheta odprawiał mszę
studencką.
Zdawało nam się, że prędzej świat w posadach swoich runie, niż nasza przyjaźń się obali.
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W szkole siedzieliśmy w jednej ławce, dopóki nas nie rozsadzili w trzy różne strony za to,
żeśmy nieustannie miewali ze sobą konszachty, zadania jeden od drugiego przepisywali, podpowiadali sobie przy „wyrwaniu”, rysowali karykatury na belfrów i kolegów i chichotali, Bóg
wie z czego, gdy nas bzik napadł.
Pan profesor Braun, największy nasz prześladowca, podczas lekcyj niemieckiego języka
świdrował nas zawsze swymi mysimi oczkami i bijąc „klassenbuchem” o katedrę wołał na
chybi trafi:
– Hułakiewicz, nie „szwecuj”! – co miało znaczyć: „nie swywól!”
Dla niego nikt inny nie mógł burzyć spokojności klasy i ogólnej uwagi, tylko Hułakiewicz
Mieczysław, Gadziński Antoni albo ja.
Bóg widział, ile w tym często było uprzedzenia!...
Pan profesor Cedzik, kaligrafując na tablicy formułki algebraiczne, odwrócony plecami,
swoim skrzeczącym głosem upominał na każdej lekcji „wypracowań”:
– Gadziński, nie przepisuj od sąsiada!...
Do dzisiejszego dnia nie pojmuję, jak on to mógł widzieć, nie mając trzeciego oka na ciemieniu.
Za to pan profesor Ozłowski wynagradzał nam wszystkie niesprawiedliwości i uprzedzenia
swoich kolegów; burczał wprawdzie, krzyczał, stawiał w kącie, brał nawet za ucho, ale mimo
to był faworytem całej klasy; za „Osła” byliśmy gotowi wszyscy pójść w ogień.
Potrzeba mu też było nazywać się tak niebezpiecznie dla złośliwego dowcipu sztubaków!...
Z Ozłowskiego zrobiliśmy go Osłem, ale w tym przekręceniu nazwiska nie było wcale lekceważenia dla profesora, który – przeciwnie – imponował nam swoją wiedzą i rozumem.
Uczył nas polskiego języka i umiał tak jakoś ubarwić, urozmaicić, uprzyjemnić swój wykład, żebyśmy go byli całymi godzinami słuchali; zwłaszcza gdy przynosił z sobą książkę,
grubą jak brewiarz, i swoim pięknym barytonowym głosem odczytywał z niej całe ustępy z
poetów naszych i prozaików.
Okulary wtedy podnosił na wyłysiało czoło: szeroka, okrągła, tłusta jego facjata rozpogadzała się jak wiosenne słońce, oczy przy szpakowatych brwiach jaśniały blaskiem młodości,
usta się uśmiechały – i rozparty na krześle, które pod jego olbrzymią figurą trzeszczało, deklamował z katedry wiersze, kiwając ku nam swą dużą głową i przerywając sobie niekiedy
zapytaniem:
– A co?... Prawda, jakie to piękne?...
– Prawda, panie profesorze! – odpowiadaliśmy mu chórem, a on swoim nieco rubasznym
zwyczajem uciszał nas, mówiąc:
– No, to cicho, hebesy!... Milczeć i słuchać dalej!
Ale znać było na starym romantyku i entuzjaście zadowolenie z tego wrażenia, które na
naszych twarzach odczytywał.
Ileż to razy całowaliśmy go po rękach, aby z katedry nie schodził i swej lektury nie przerywał, chociaż Cwajnos w korytarzu na pauzę dzwonił i ze wszystkich klas wysypywał się na
klasztorny dziedziniec rój wypuszczonej młodzieży.
Co prawda, jego to była wina, że na innych wykładach, zamiast słuchać suchej gramatyki
łacińskiej lub klasyfikacji minerałów, z głową podpartą niby w wielkim skupieniu uwagi,
czytywaliśmy ukradkiem rozłożone na kolanach książki, zapominając o całym świecie, dopóki nie złapał nas na takiej kontrabandzie profesor.
– Hulakiewicz, co ty tam masz pod ławką? – spadało nagle na głowę biednego Mieczka
pytanie z katedry lub od tablicy.
– Ja?... Nic nie mam, proszę pana profesora.
– Kłamiesz, zaraz mi pokaż, co tam czytasz!...
– Kiedy doprawdy nic nie mam.
– Piętkowski, zabierz no tam książkę. A co?... Nie mówiłem!... Heraus! Na środek!
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Zaczerwieniony jak rak ze wstydu i gniewu na kolegę, rzucając mu spojrzenie bazyliszka,
zapowiadające sójkę w bok po godzinie, szedł przyłapany Hulakiewicz do tablicy, a książka
wędrowała do rąk pana profesora.
Tak bywało i z Antkiem, i ze mną, aleśmy byli niepoprawni pod tym względem.
Gadzińskiego najłatwiej było złapać na czytaniu, bo miał zwyczaj kiwać się jak rabin nad
książką, jeśli go bardziej zajmowała, i drapać się w swoją słomianożółtą, nastroszoną czuprynę; niebieskie okrągławe oczy jego śmiały się lub mgłą zachodziły, zadarty nosek z rozdętymi
nozdrzami zdawał się jeszcze bardziej w górę zadzierać, a świeże, pełne, jak u dziewczyny
delikatne usta drżały rozchylone albo uśmieszkiem, albo jakimś bolesnym wyrazem, który był
u niego objawem rozrzewnienia i uczucia, rozbudzonego tą potajemną lekturą.
Mieczek w naszej trójce wyróżniał się bardziej: smukły brunet o czarnych jak tarki oczach,
o śniadej cerze i sobolowych brwiach, które się niemal stykały z sobą, miał w całej fizjonomii, w ruchach, w mowie, w całym zachowaniu się wydatny wyraz energii i żywego temperamentu.
On to przewodził nad nami dwoma i górował swoją wyższością, którąśmy chętnie uznawali.
Gorąca dusza, dzielne serce było w tym chłopcu i pociągało ku niemu nieprzeparcie.
Jemu też przyszła raz nieszczęśliwa myśl do głowy, abyśmy wszyscy trzej poszli kiedyś
„hinter”.
Tak się to wtedy mówiło, gdy kto, zamiast do szkoły, w pogodny dzień wymykał się na
ślizgawkę w zimie albo na włóczęgę zamiejską w lecie.
– Wiecie co? – mówił do nas – jutro zrobimy sobie święto. Pójdziemy, het, aż za stryjskie
rogatki, pod same Diabelskie Młyny, od samego rana. A wiecie co będziemy robili? Zgadnij,
Antek!
– Pójdziemy się kąpać.
– Głupi jesteś. Niby to dla kąpieli warto iść hinter!... Będziemy czytali Mickiewicza. Rozumiecie?
Zrobiliśmy obaj wielce zdziwione i uradowane miny.
Taka majówka ogromnie się nam podobała, a pokusa zwalczyła wszelkie skrupuły.
Umówiliśmy się, że na drugi dzień przed ósmą rano, zamiast do szkoły, pójdziemy het za
rogatki, z książkami związanymi rzemykiem, aby się w domu niczego nie domyślono; zabierzemy ze sobą Mickiewicza i będziemy czytali swobodnie, wśród lasu, w polach, z daleka od
miejskiego zgiełku i gwaru, pod gołym niebem, na świeżym powietrzu.
Oho, tam nam żaden profesor nie przeszkodzi, nikt nam książki spod ławki nie odbierze,
nikt nas za ucho do kąta nie zaprowadzi!
– Wiecie co? – z roziskrzonymi oczyma wyrwał się Antek – ja wezmę psa ze sobą.
– Psa?... Na co nam pies?... Będzie nam zawadzał.
– Nie bójcie się, będzie nam weselej. On mnie i tak prawie co dzień odprowadza do szkoły, to się nie spostrzegą.
– Ano dobrze, niech pójdzie i pies.
Znaliśmy tego czarnego kundla, który w uczuciach Antka zajmował chyba równe miejsce
z nami i był jego ulubieńcom.
Wabił się Filuś i brzydki był jak wszystkie zwykłe Filusie, ale przy każdym spotkaniu łasił
się do nas i szczekał z taką radością, jakby nam chciał wyrazić swoją życzliwość, jako kolegom swego panicza.
Wybraliśmy się we czwórkę tedy ,,poza szkołę”, po raz pierwszy w życiu zdobywając się
na karygodną odwagę.
– Nie chce się wam, sztubaki, siedzieć w dusznych murach, wolicie lasy, pola, wertepy za
miastem, nudzi was zatabaczony pan Cedzik ze swoją algebrą, wykradacie się za miasto na
włóczęgę, lumpusy!... No, idźcie, idźcie, bębny, ja udam, że was nie widzę.
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Kochane słonko, jak ono nam przyświecało dnia tego, jak ono zaglądało nam w oczy i pokazywało w najpiękniejszych blaskach zielone łąki, pofalowane pagórki, srebrną strugę skaczącą po kamieniach od strony lasu, pod którym na wzniesieniu stały rudery dwóch opuszczonych wiatraków, nazywanych Diabelskimi Młynami – dlatego że w nich, według podania,
straszyło nocami, a we dnie tylko wiatr gospodarował.
Filuś biegał z wywalonym ozorem, obwąchiwał wszystkie ścieżyny na pastwisku i szczekał przed nami, taki kontent, jakby nie kundlem był, ale uczniakiem, który sobie zrobił święto
i uciekł za rogatki.
Wyszukaliśmy ustronną kotlinkę, pozrzucali kurtki, poukładali się w trawie jak pastuchy
na brzuchu, kapelusze nasunęli z fantazją na tył głowy i Mieczek wyjął z kieszeni książkę,
której tytuł pokazał nam z daleka.
– Widzicie, co to jest? – spytał z miną ważną – to jest Pan Tadeusz, to jest najpiękniejsza
książka na świecie !
Objaśniał nas tonem mentora, podnosząc nad głową wystrzępiony tomik w brązowych
okładkach.
– A ty skąd wiesz o tym – odważył się go spytać Gadziński.
– No, kiedy wam mówię, że tak, to tak, i już – ofuknął go Mieczek. – Skąd wiem, to wiem.
Zresztą spytajcie się Osła, jeśli mnie nie wierzycie.
Przypomnienie tej instancji nie bardzo było trafne w takiej chwili.
Po co to wywoływać wilka z lasu!...
Leżeliśmy wprawdzie ukryci w trawie, zasłonięci krzakami, ledwie nas widać było spomiędzy zieleni, kwiatów polnych, szerokich liści łopuchu i kęp pokrzywy nie opodal rosnącej,
ale gdyby Pan Bóg dopuścił, mogło nas i tu dojrzeć profesorskie oko, a wtedy...
Nie śmieliśmy pomyśleć o następstwach; cóż nas zresztą obchodzić mogła przyszłość teraz, dopókiśmy byli na swobodzie, używając kradzionej wolności i czasu?
Mieczek jakimś uroczystym, obniżonym głosem, aby mu więcej nadać poważnego
brzmienia, zaczął czytać powoli, z przejęciem, tą szkolną, monotonną trochę metodą:
Litwo, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie!
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił...
My dwaj, brodę oparłszy na dłoniach, wpatrzeni w mego jak w księdza katechetę, gdy
opowiadał o niebie, czyśćcu i piekle, słuchaliśmy z wytężoną uwagą pierwszej księgi i poematu, który miał być, według zapowiedzi Mieczka, ,,najpiękniejszą książką na świecie”.
Ach! I był nią dla nas wówczas, i został później, gdyśmy tyle innych książek w życiu
przewertowali.
Dookoła pachniały zioła i świeży powiew, zbierający słodką woń polnych kwiatów, muskał nam twarze zarumienione, brzęczały w powietrzu muszki, przelatywały nad głowami
pochylonymi białe motyle, z pastwisk pobliskich dochodził brzęk dzwonków, bydło ryczało
albo Filuś ujadał, nie troszcząc się o naszą lekturę.
Czasem przybiegł, usiadł na tylnych łapach, popatrzał na nas chwilę i jakby obrażony, że
naszej uwagi nie zwraca, szczeknął złośliwie i pogonił znowu wymyślać za coś krowom, skubiącym trawę pod lasem.
Z góry patrzało się na nas słonko i, jakby zaglądając Mieczkowi przez ramię, czytało z nim
razem drobny druk, nakryty cieniem jego kapelusza.
Co pewien przeciąg czasu wyrywaliśmy sobie książkę z rąk ze słowami:
– No, poczekaj, teraz ja trochę poczytam.
– Nie, teraz ja, ty po mnie.
– Cicho bądźcie, naprzód ja skończę całą księgę! – rozstrzygał Mieczek w roli głównego lektora.
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I znowu zamykaliśmy usta, zasłuchani w tę dziwną powieść, co swą prostotą i plastyką
przed dziecinnymi oczyma przesuwała obraz za obrazem, choć wielu barw w nich dojrzeć
jeszcześmy nie umieli.
Gdyby nam słońce było dobrze nie dopiekło, bylibyśmy się może nie spostrzegli, że południe i że wracać trzeba.
W szkole gdzieś tam już dawno, na dwunastą, wypłoszył dzwonek Cwajnosa wszystkie
klasy i należało wracać spiesznie do domu.
Przez drogę mówiliśmy na przemian o Panu Tadeuszu i o niebezpieczeństwie, jakie nam
groziło z takiego opóźnienia; przychodziły nam teraz trochę niewczesne refleksje, czy się nam
upiecze ta grzanka i czy potrafimy wykręcić się przed Osłem, gdy spyta po południu: „A
gdzie to panowie dobrodzieje ranek dziś spędzili?...”
Zaczęliśmy nabierać bardzo poważnych wątpliwości, czy nam od pierwszego wejrzenia w
domu i szkole nie wyczytają całej prawdy z oczu.
– Co ty powiesz?– pytaliśmy się jeden drugiego.
– A ty?...
– Ja powiem, że mnie głowa bolała.
– A ja także.
– No, to i ja.
Najprzytomniejszy z nas wszystkich Mieczek od razu wpadł na myśl, że to nie bardzo bezpieczna wymówka.
– Przecież nas trzech nie mogła boleć głowa – zauważył. – Ciebie musi boleć co innego,
bo się poznają – zwrócił się do mnie.
– No, to ja powiem, że mnie zęby rwali.
– A jak ci każą przynieść świadectwo?...
Kolizja stawała się coraz kłopotliwszą, im bliżej dochodziliśmy do miasta.
Pamiętam, że zgrzany, wystraszony, przesadzając po trzy stopnie na schodach, wpadłem
przez kuchnię z bijącym sercem do domu i struchlałem na widok zastawionego stołu do obiadu.
Na zegarze wskazówki stały po pierwszej.
Spóźniłem się o całą godzinę!...
Surowe spojrzenie matki dreszczem mnie przejęło.
– Skąd ty wracasz? – spytała.
Stałem z oczyma spuszczonymi w ziemię, musiałem być czerwony jak karmazyn.
Nie mogłem słowa przemówić.
– Zamknęli cię za karę?...
Odetchnąłem... „Chwała Bogu – pomyślałem – nic nie wiedzą, przypuszczając, że mnie
przytrzymali w szkole.”
– No, mówże, kiedy się pytam?... Siedziałeś?...
Skinąłem machinalnie głową na potwierdzenie.
– Ślicznie!... Cóż znowu zbroiłeś?...
Instynkt zachowawczy podsunął mi pierwsze lepsze kłamstwo.
– Wylałem atrament Piętkowskiemu.
– I za to cię wsadzili?
– A za to.
– Zobaczymy!... Już ja się dowiem od Cwajnosa... Siadaj do stołu!...
Pierwsza burza przeszła szczęśliwie, ale przeczucie ostrzegało, że się na tym nie skończy.
Przychodziła mi ochota wyznać rozpaczliwie całą prawdę, paść matce do nóg i zwalić
wszystko na Pana Tadeusza.
Naturalnie, któż winien, jeśli nie on?... Czemu jest najpiękniejszą książką na świecie?...
Dlaczego nas skusił do czytania i słuchania przez tyle godzin?...
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Nie wiem, co mi usta kneblowało.
Krztusiłem się, ale jadłem.
W czternastu latach wewnętrzne rozterki nie psują apetytu i głodu nie pozbawiają.
Pakowałem w siebie, jakby ten obiad miał być ostatnim moim obiadem w życiu.
Nareszcie wstaliśmy od stołu.
Mój Boże, co to za kontrast był z tą ucztą w Soplicowie, gdzie to ,,wszyscy siedli i chołodziec litewski milcząc, żwawo jedli”.
Tu także jedli w milczeniu, ale było to milczenie ponure i złowróżbne, przynajmniej dla
mnie jednego.
Moje przeczucia mnie nie omyliły.
Kiedym po południu przyszedł do szkoły, już na mnie czekał Cwajnos w korytarzu, ze
słowami krótkimi jak komenda:
– Do kancelarii!
Zrobiło mi się gorąco, jakby mi kto ukropu za kołnierz nalał.
– Wszystko już wiedzą! – powiedziałem sobie jak zbrodniarz przyłapany na uczynku, a
przed oczyma mignęła mi rózga zmoczona w soli na lumpusów.
Naturalnie, że wszystko wiedzieli!...
Argusowe oko dyrekcji szkolnej przebijało mury, sięgało za rogatki, widziało, jak trawa
rośnie, nie miałoby nas widzieć, kiedy „hinter” chodzimy!...
W pokoju dyrekcyjnym, gdzie przy długim stole, zielonym suknem zasłanym, siadywali
profesorowie na konferencjach, gdzie stały szafy oszklone z książkami, gablotki z minerałami, kolekcje chrząszczów i motyli wisiały na ścianach, wypchane ptaki i zwierzęta czworonożne stały na półkach i z góry spoglądały na panów profesorów, jakby ze strachu przed nimi
powyskakiwały tak wysoko, w pokoju tym, zwanym „kancelarią”, krótko a wymownie,
Ozłowski z miną surową i zafrasowaną prowadził z nami śledztwo.
Staliśmy przed nim wszyscy trzej, jak przestępcy na śmierć skazani, skubiąc w pomieszaniu i niepewności palce i spod oka trwożne spojrzenia rzucając w stronę drzwi, przy których,
jak liktor, z rózgą pod pachą, stał okrutny Cwajnos.
Niechybnie czekała nas sromotna egzekucja, którą tylu innym przepowiadano przed nami.
Ozłowski patrzał na nas przez swoje srebrne okulary i kiwał głową na znak zgrozy i oburzenia.
– To wy, urwisy, chodzicie poza szkołę, zamiast się uczyć, zamiast chodzić na wykłady i
czerpać z krynicy wiedzy i oświaty? – mówił do nas swoim mentorskim tonem – co z was
będzie, nicponie?... Czego po was doczekają się wasi poczciwi rodzice, wasze społeczeństwo,
wasz kraj, który ma dosyć niedołęgów, głupców i leniuchów, że bez was trzech hebesów
mógłby się śmiało obejść?... Wyłamujecie się spod przepisów szkolnych, spod prawa, które
każdy człowiek od dzieciństwa powinien się nauczyć szanować, bo bezprawia gubią tak jednostki, jak całe narody. Rozumiecie to, baranie głowy?...
W tym miejscu zrobił pauzę i patrzał na nas ze smutkiem i odrazą.
– Zrobiliście źle, musicie być dla przykładu ukarani. Wstydźcie się, uważałem was zawsze
za coś lepszego, a za to wszystko pięknie mi się wywdzięczacie. Ha, no trudno! Kto nie słucha ojca, matki, będzie słuchał psiej skóry... Jakubie, stołek!...
Było nam tak, jakby każdemu pod pręgierzem wypalono piętno żelazem na obu policzkach.
Cwajnos spełnił rozkaz pana profesora; uwijał się szybko, szastał nogami i rękawy z miną
srogiego kata podciągał.
Ozłowski chodził po kancelarii, sapał ciężko, jak zmęczony słoń... I – o wstydzie, o hańbo!
– brzozową rózgą siekł powietrze, jak gdyby wprawiał rękę do wymiaru sprawiedliwości.
Tłusta, okrągła twarz jego drżała nerwowo i mieniła się; widać po nim było, jak ciężkie ma
przed sobą zadanie.
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– Ty, Hulakiewicz – zaczął znowu po chwili, stając przed bladym jak ściana i nachmurzonym Mieczkiem – jesteś najstarszy z waszej trójki, powinieneś mieć najwięcej rozumu i dawać
dobry przykład. Za to, żeś o tym nie pamiętał, dostaniesz pierwszy admonicję pro memoria.
Hulakiewicz stał jak skamieniały; palce mu tylko w stawach trzeszczały.
– Potrzeba ci było włóczyć się z nimi gdzieś po świecie, zamiast siedzieć przykładnie w
szkole? – mówił dalej profesor. – I gdzieżeście to byli, urwisy?... No, mów, skoro się pytam!...
– Byliśmy za stryjskimi rogatkami – mruknął za Mieczka Gadziński.
– Za stryjskimi rogatkami, a, hm!... Pewnie grać w piłkę?...
– Nie graliśmy, proszę pana profesora.
– No, to gonić wiatr w polu?...
– Leżeliśmy cały czas w trawie.
– W trawie leżeliście? I cóżeście robili?... Może papierosy palili?
Antek spojrzał na mnie i na Mieczka, jakby z nami porozumieć się chciał wzrokiem, namyślał się chwilkę, nagle głośno i z rezygnacją wybuchnął:
– Czytaliśmy, proszę pana profesora.
Ozłowski okulary swoim zwyczajem na czoło podniósł i uważniej zaczął się nam przypatrywać z niedowierzaniem.
– Czytaliście?!... Hm, hm!... A kto to widział?... – odezwał się po chwili udobruchanym nieco
tonem. – Cóżeście to, dobrodzieje, takiego chodzili czytać aż za miasto? – spytał badawczo.
Mieczek, który dotąd milczał jak zaklęty, włożył rękę w zanadrze i wyjąwszy stamtąd
książkę podał ją spokojnie Ozłowskiemu.
Stary profesor rózgę wziął pod pachę, otworzył tomik, spojrzał na pierwszą kartę i twarz
mu się nagle rozpogodziła.
Objął nas wszystkich trzech jednym rzutem oka i chrząkać zaczął.
– Jak to?... Pana Tadeusza czytaliście?...
– A tak.
– Cały czas?
– Cały czas.
– Toście tego w domu czytać nie mogli?
– A nie mogli, bo mamy tylko jeden egzemplarz, a Hulakiewicz mówił, że to najpiękniejsza książka w świecie, i kazał nam spytać się o to pana profesora.
Jednym tchem objaśnił za nas trzech Gadziński, głosem podniesionym i drżącym ze wzruszenia.
Ozłowski swoją dużą głową potrząsał i przewracał kartki poematu, jakby w milczeniu
potwierdzał usłyszane zdanie; poczciwe jego, rozumne, siwe oczy przebiegały po drukowanych wierszach i zatrzymywały się dłużej przy niektórych ustępach.
Widać było, że się lubuje nimi, jak znawca, jak smakosz, któremu trudno oderwać się od
każdego kęsa.
Usta mu się poruszały szeptem, pojedyncze wyrazy wymykały głośniej, unosił się samą
muzyką wiersza, aż po chwili zaczął machinalnie, mimo woli czytać:
Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza
I poprawiwszy nieco wylotów kontusza,
Nalał węgrzyna i rzekł: „Dziś, nowym zwyczajem,
My na naukę młodzież do stolicy dajem,
I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
Mają od starych więcej książkowej nauki;
Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
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Urwał nagle, jakby się złapał na jakiejś niestosownej myśli, i zaczął dalej książkę przeglądać, a im dłużej czytał i przewracał karty, tym jaśniejszy wyraz osiadał mu na okrągłych policzkach, i już nie patrzał na nas, tylko z tą rózgą pod pachą, z Panem Tadeuszem w ręku,
chodził po kancelarii i od czasu do czasu mruczał półgłosem:
– Tak. tak!... Macie słuszność, to dla nas najpiękniejsza książka!... Poezja... Mądrość...
Dobroć... Tak, tak!.. ,,Kto zbadał puszcz litewskich przepastne krainy!...” O?!... Albo to: „Był
gaj z rzadka zarosły, wysłany murawą...”
Zapomniawszy o swojej roli egzekutora usiadł, rozparł się przy zielonym stole i jakby nas
nie było, czytał, głową kiwał, czasem nogą przytupnął, szeroką dłonią czoło gładził i powtarzał swoje:
– Tak, tak, to najpiękniejsza książka!...
Cwajnos przy stołku stał z miną ogłupiałą i czekał, kiedy to się skończy.
Niecierpliwiło go to niespodziewane intermezzo.
Odważył się przystąpić do stołu i spytać:
– Jakże będzie, panie profesorze?...
Ozłowski głowę podniósł i jakby kończąc ostatni wiersz poematu, klapnął mu książką pod
samym nosem i z pamięci wygłosił:
I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.
Potem, jakby się zreflektował, powstał żywo, podszedł do nas i już bez śladu gniewu i surowości, oddając książkę Mieczkowi, rzekł prawie wesoło:
– No, kiedyście tam tylko Pana Tadeusza czytali, nic więcej, to wam jeszcze tym razem,
ale tylko tym razem, daruję, lecz za karę... Za karę przepiszecie mi trzy razy całą... Księgę
dwunastą!...
Pogroził nam palcem jednej ręki, ale drugą poklepał z ojcowską jakąś serdecznością po
ramieniu i wypchnął z lekka ku drzwiom.
Tak się skończyła nasza przygoda z Panem Tadeuszem, a kiedy dziś o niej pomyślę, miałbym ochotę przycisnąć do ust grube, tłuste ręce Ozłowskiego, gdyby ich już dawno nie był
złożył na piersiach pod darnią cmentarną...
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WINCENTY KOSIAKIEWICZ
1860 – 1918
„Szczęśliwi są ci, którzy mogą marzyć i wierzyć...” – pisał Kosiakiewicz w jednym ze
swoich opowiadań, pisał zaś chyba z zazdrością, on sam bowiem, jak to łatwo wyczytać z
jego biografii i z jego twórczości, już bardzo wcześnie musiał stracić ten nieoszacowany dar
przychylnych bogów.
Stracił go nie od razu zresztą: nauka w szkole technicznej w Warszawie, a później studia
uniwersyteckie w Genewie i w Paryżu dobitnie świadczą, że ten przyszły literat i przyszły
pesymista wierzył przez długie lata w skuteczność swych studiów i w konkretność swojej
przyszłej kariery życiowej.
Wszystkie takie złudzenia rozsypały się niby domek z kart w zetknięciu z rzeczywistością,
która najpierw przyniosła mu skromną posadę urzędnika kolejowego, a później posadziła na
długie lata za biurkiem redakcyjnym, na którym – obok kronik, felietonów, sprawozdań, reportaży oraz rozmaitych „michałków” dziennikarskich – zaczęły również powstawać coraz
liczniejsze utwory literackie: „żarty sceniczne”, „krotochwile”, powieści, szkice, opowiadania.
Widać było w tych utworach talent rzetelny, ale niezbyt oryginalny, który zyskiwał autorowi tylko wątłe pochwały recenzentów i tylko bardzo powierzchowną popularność wśród
publiczności literackiej. Najlepsze były jeszcze nowele, w których ciasnych ramach Kosiakiewicz czuł się pewniej i wygodniej; powieści – wymagające już szerszego oddechu, bogatszej treści i lepszego opanowania techniki pisarskiej – wychodziły na ogół blado i nieciekawie, utwory dramatyczne zaś cierpiały na wyraźną schematyczność.
Po dwudziestu latach tego rodzaju twórczości literackiej Kosiakiewicz dorzucił do swoich
drukowanych dzieł jeszcze jeden osobny tomik, i to tomik – poezyj...
Zdziwiło to tylko recenzentów-niezrozumialców: bystrzejsi i bardziej wrażliwi od dawna
już zauważyli wyraźny nurt liryczny zarysowujący się w prozie nowelistycznej Kosiakiewicza. Była to liryka dość swoista, którą można by nazwać liryką spraw powszednich, lirycznym akompaniamentem towarzyszącym od czasu do czasu szarzyźnie codziennego bytowania, ale jednakże liryka prawdziwa i wzruszająca. Doskonałym przykładem takiej właśnie
powieściowej prozy lirycznej jest niewielka nowela z życia urzędniczego zatytułowana Literatura mojej żony.
Inny zupełnie charakter posiada znakomita Niebieska sukmana, świadcząca nie tylko o dużym, talencie pisarskim Kosiakiewicza, ale i o jego literackiej odwadze cywilnej, prowokuje
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ona bowiem do gwałtownej dyskusji, poruszając zagadnienie nadzwyczaj interesujące pod
względem psychologiczno-moralnym, a równocześnie dla wielu czytelników niełatwe do
rozwiązania, ponieważ skomplikowane naszą narodową przeszłością historyczną.
Niebieskiej sukmany nie można po prostu p r z e c z y t a ć , trzeba ją jeszcze p r z e m y ś l e ć . Jaka szkoda, że w prozie Kosiakiewicza nie ma więcej takich utworów – pasowałyby
go one na jednego z naszych najlepszych nowelistów.
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NIEBIESKA SUKMANA

Pomiędzy moimi robotnikami jeden był tylko, który chodził w niebieskiej sukmanie; inni
ubierali się w szare świtki z czarnymi wyszyciami. Było ich dziewięciu, silnych, zdrowych,
wybranych przeze mnie chłopków z Wyganowa, którzy bez przerwy latem i zimą mieli stałą
robotę przy reperacji kolei żelaznej. Dziesiątym był ten... W niebieskiej sukmanie.
Ta niebieska sukmana, którą nosił na sobie Zemel Ochman, kolonista ze Skórkówki,
kosztowała mnie niemało zdrowia. Już z daleka, gdym szedł kontrolować robotę, nachylona
nad łopatą postać Zemela drażniła mój wzrok. Przy zapisywaniu i wywoływaniu robotników
nowa irytacja. Z przyjemnością wymawiało się: Grzegorz Puchała, Maciej Pęczek albo Mateusz Okrutny... Ale gdy mi przyszło powiedzieć: Zemel Ochman, doznawałem czegoś... Jakby
drapania w gardle. A ileż to razy robiłem niezmienne niby postanowienia, aby oddalić Zemela
z roboty?! Upatrzyłem sobie na jego miejsce zręcznego chłopaka, Janka Piętalę. Młody,
ochoczy, pracowity, w domu bieda, bo na czterech morgach ośmioro ich siedzi... Przy tym
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Piętala... – wszystko, czego żądałem. Nieraz, wychodząc na linię kolei, zatopiony w myślach,
przygotowałem się raz już skończyć z tą mordującą mnie formalnie myślą.
– Oddalę go dziś bezwarunkowo.
Przez chwilę, nieraz przez długą chwilę, zdawało mi się, że uczynię to. Ale, gdym z daleka
tylko dojrzał gromadkę robotników, a na szarym jej tle odbijający się płatek niebieskiego koloru – słabłem od razu.
– Nie... Nie dziś; oddalać od roboty we czwartek – w środku tygodnia – nie wypada. Niech
robi już do soboty... Ale w poniedziałek skończę z nim... Bezwarunkowo.
A winien temu był przypadek, który sprowadził Zemela przed mój dom w chwili, gdy się
do niego sprowadzałem.
Fura z rzeczami zajechała już, deszczyk naturalnie, jak zwykle w takich razach, zaczął
kropić, a tu furman jeden ze znoszeniem nie może dać sobie rady. Pomagam mu z całych sił,
energicznie, ale z moją pomocą pakujemy komodę, zamiast na schody, na kanapę. Trzasło
coś, jakby noga. Furman podrapał się w głowę i obejrzał wokoło. Zrozumiałem, że moja pomoc nie na wiele, się przyda. Obejrzałem się i ja. Wieś daleko... A tu deszczyk poczyna sobie
coraz gęściej. W takiej to krytycznej chwili zjawił się przy furze Zemel i, nie proszony nawet,
wziął się do pomocy. Rzeczy wkrótce zniesione zostały, lekko zaledwie zmoczone. Wszystko
było w całości... Z wyjątkiem tej nogi u kanapy. Furman odjechał wreszcie, a ja z Zemelem
zabraliśmy się do ustawiania mebli w pokojach. Niemiec był zręczny i silny – zwinęliśmy się
więc bardzo szybko, i gdy na widnokręgu ukazała się parokonna bryka, wszystko już stało na
swoich miejscach, a nawet Zemel uwijał się po kuchni, nastawiając samowar. W kwadrans
potem przyjechała moją żona i dzieciaczki, a ja wprowadziłem je z dumą do jadalnego pokoju, w którym na stole nakrytym serwetą stały przybory do herbaty, a z boku samowar buchał
wesołymi kłębami pary. Baba wychwalić się mnie nie mogła, a nawet wyznała otwarcie, iż
nie przypuszczała, aby taki niedołęga mógł uwinąć się tak gracko. Uradowany, podając jej
szklankę herbaty, odpowiedziałem skromnie.
– A widzisz!
Tymczasem dzielny mój pomocnik nanosił na zapas wody do stągiewki, narąbał drzewa,
zniósł je za piec, jednym słowem, doprowadził kuchnię do zupełnego gospodarskiego porządku, choć natychmiast zabieraj się do obiadu! Baba, obejrzawszy kuchnię, obdarzyła mnie nowym zadziwieniem i nowymi komplementami. Wtedy to, podniecony wesołością, jaka spotkała całą rodzinę na wstępie do naszego nowego gniazdka, poklepałem Zemela po ramieniu i
wyrzekłem te nieopatrzne słowa;
– Podobasz mi się, mój drogi! Od jutra będziesz miał stałą robotę przy kolei.
Zemel skłonił mi się do nóg.
W ten oto sposób niebieska sukmana Zemela znalazła się pomiędzy szarymi świtkami stałych moich robotników.
Po pewnym czasie – naturalnym biegiem rzeczy – pamięć usługi, jaką mi oddał Zemel,
utraciła żywe kolory, sczerniała. Zrazu zachowywałem się obojętnie. Ale gdym rozpatrzył się
trochę w okolicy, gdym zwiedził zamożną kolonię skórkowską, w której porządne domki,
otoczone dużymi sadami i pokryte szczepionym winem, dosyć dziwnie odbijały od sąsiednich
wyganowskich chałup, gdy następnie w gazetach wyczytywałem coraz to smutniejsze korespondencje z Poznańskiego – widok niebieskiej sukmany zaczął mnie drażnić.
Zemel Ochman był wysokiego wzrostu, cokolwiek rudy, przygarbiony nieco, nogi miał
wysokie, ręce długie. Mowa jego była dziwna jakaś, powolna, jakby z trudnością wychodząca
z ust; głos gruby, głęboki. Przywędrował on niedawno na Skórkówkę, przed paru zaledwie
laty. Najbiedniejszym był z całej kolonii skórkowskiej. Mieszkał na komornym, a żywiły go
nie tyle trzy morgi lichego piaszczystego gruntu, ile praca jego rąk. Dobytkiem całym była
chuda krowa i kur kilka. Wszystko to wraz z gruntem otrzymał w posagu za żoną, córką miejscowego kolonisty. Do obrobienia pola pożyczał mu teść sprzężaju, nie bezinteresownie
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wszakże: musiał za to Zemel wraz z żoną odrobić mu pewną ilość dni w żniwa. Dla takiego
biedaka stała robota, nieźle płatna i blisko domu, była wielkim dobrodziejstwem.
Nie mogę powiedzieć, ażeby Zemel nie czuł tego. I on, i żona szukali sposobności, ażeby
w czymkolwiek mi być pożytecznymi. On przed udaniem się na robotę, przybywszy wcześniej, narąbał drzewa i nanosił wody na dzień cały. Ona raz na miesiąc, nie wołana i nie zawiadamiana, stawała o świcie do prania.
Zemel umiał być usłużnym. A chociaż chętnie wyrzekłbym się wygody, jaką w nim miałem, przyjmowałem jednak, skoro była. O moje dobro dbał lepiej niż o własne. Miał na oku
każdy szczegół mojego małego gospodarstwa. Doradzał mi, jak najpraktyczniej urządzić to
lub owo.
– Proszę pana – mawiał – trzeba teraz kupić kartofli albo siana dla krowy, bo później podrożeje.
Jesienią usilnie pilnował chwili, gdy sprzedawać zaczną posusz w rządowym lesie. Zjawiał
się wtedy u mnie, mówiąc:
– Proszę pana, trza kupić drzewa, już sprzedają.
Dawałem mu pieniądze i mówiłem:
– Kup!
Wyciągał rękę zadowolony, uradowany. W lesie sam wybrał drzewo, ściął je, ułożył w
kupki, a nie ręczę, czy i nie ukradł kilka chojaków na moją intencję.
Pewnego razu w tym czasie potrzebowałem go w nocy. Posłałem po niego służącą, która
przyszła z oznajmieniem:
– Nie ma Zemela, proszę pana. Pilnuje naszego drzewa w lesie, żeby kto nie ukradł.
Sam Zemel wynajmował fury i zwoził drzewo na moje podwórze. Ja o niczym nie potrzebowałem wiedzieć. Gdy drzewo było złożone, przyprowadzał Zemel do mnie furmanów po
zapłatę, którzy krzyczeli i przeklinali go, że umówił się z nimi o większą cenę, niż ją teraz
przede mną podaje. Wśród tego gwaru zachowywał Zemel niemiecką flegmę i nieustraszony
patrzył tylko na moje ręce, wydające pieniądze, i mówił do mnie rozkazującym tonem:
– Niech pan więcej nie daje.
Miałem zaufanie do niego, wiedziałem, że nikt lepiej nie wypełni mojego polecenia. Używałem go nieraz w krytycznych chwilach. Pewnego razu podczas choroby Jędrusia, gdy gorączka się powiększyła, posłałem Zemela z receptą do apteki.
– Tylko wracaj co sił – powiedziałem mu.
Wrócił w pół godziny, zlany potem, chwiejący się ze zmęczenia; pierś pracowała jak kowalski miech. Gdym brał z drżących z wysiłku jego rąk flaszeczkę z lekarstwem, litość mnie
opanowała.
– Idź odpocząć – rzekłem – prześpij się.
– E! – odrzekł. – Może będzie trza jeszcze gdzie polecieć.
Mimo to wszystko jednak darować mu nie mogłem, że Niemcem był... Tolerowałem,
gdym na niego patrzył, ale gdy znalazłem się w swojej kancelaryjce sam na sam z myślami,
gdym rozważył to i owo, a poradziłem się tego uczucia, które czułem w każdej krwi kropelce
– wracało znowu to mordujące postanowienie oddalenia Zemela z roboty i pasowało się z
przewidywaniem, czy do tego starczy mi dość stanowczości. Czułem, że było to moim świętym obowiązkiem... Co poniedziałek budziłem się zawsze z tą myślą. Ubierałem się wtedy
szybko i wychodziłem przed sień. Szarawo jeszcze bywało, jeno na wschodzie czerwone
smugi światła zapowiadały początek nowego dnia pracy. Koło domu stała już gromadka robotników; wsparci na łopatach, z węzełkami, w których mieścił się kawałek chleba na całodzienne pożywienie, oczekiwali na przyjęcie. Czasami, gdy roboty było więcej, otrzymywali
ją wszyscy. Najczęściej jednak usłyszeli:
– Ci, co zwykle!
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Wtedy dziesięciu robotników z wesołymi minami wyłączało się z gromadki, reszta zarzucała łopaty na ramiona i powolnym krokiem oddalała się do domów. Ileż to razy w dniach
takich powiedzieć chciałem Zemelowi:
– Dla ciebie nie ma roboty. Idź do domu.
A jednak nie mogłem; we wzroku jego było coś, co mnie ubezwładniało. I kiedy oddalał
się z innymi na robotę, wracałem do kancelarii zły, rozdrażniony, i nie uspokajałem się pierwej, póki nie powziąłem nowego silnego postanowienia, że to, czego nie uczyniłem dziś, zrobię w przyszły poniedziałek.
W ten sposób przeszło lat parę. Zemel zamienił się przez ten czas z biedaka w gospodarza
średnio zamożnego. Pieniądze zarobione przy kolei służyły mu. Wybudował sobie chałupkę o
jednej izbie, niewielką, ale przyzwoitą, za nią postawił obórkę nie najgorszą, podwórze płotem ogrodził. Na myśli miał postawienie stodółki i szopy na wóz, ten bowiem, stojąc na dworze, rozsychał się podczas upałów. Miał teraz już Zemel własny sprzężaj i konika własnego
niewielkiego, który stał w obórce obok tłustych krówek. Wsiąkał Niemiec w nabyty kawałek
ziemi korzeniami.
Właściwie gospodarstwem zajmowała się Zemelowa. Ona jeździła na targi do miasteczka,
a nawet robiła sama lżejsze roboty. Zemel bowiem albo na linii kolejowej pracował, albo po
moim podwórzu się kręcił.
Baba moja lubiła go dosyć, choć nieraz nagderała się na niego. Zemel bowiem nieraz w
poprzek stanął nieomylności kobiecej. Na przykład, podczas gdy żona utrzymywała, że stanowczo kury jajka nieść przestały, Zemel wynajdował w różnych dziurach podwórza całe
gniazda jaj.
Szczególnie dzieci lubiły Zemela. Oczekiwały one święta, ażeby z nim się bawić. Zemel
spełniał każde ich żądanie; w ogrodzie postawił huśtawkę, dla lalki Maryni wybudował małe
łóżeczko, Jędrusia godzinami nosił „na barana”. Była to ulubiona zabawa malca, który letnią
porą wybiegał nad wieczorem na spotkanie robotników i wracał do domu na plecach Zemela,
trzaskając z bacika i wykrzykując:
– Wio! Wio!
Pomimo jednak lat całych, w ciągu których zżywaliśmy się z Zemelem, zbliżenie to nie
mogło się stać zupełnym. Pomiędzy nami stało coś, co odpychało mnie od niego. Widziałem
w nim uzurpatora, który dzięki szczęśliwym okolicznościom zajął miejsce na robocie ,i w
domu moim, z którego korzystał, dzięki sprytowi swojemu i mojej słabości charakteru. Ustępowałem tym narzuconym okolicznościom, w głębi duszy atoli czułem ciągle wyrzuty.
Nareszcie udało mi się wypełnić obowiązek. Wskutek śmierci mojego brata, zostałem właścicielem folwarku. Wziąłem więc dymisję z kolei i przygotowałem się do przeniesienia na
nowe siedlisko. Na moje miejsce wyznaczony został dobry mój znajomy, pan Walenty. Skoro
tylko przybył, wprowadziłem go zaraz na służbę. Wieczorkiem zaś przy herbacie w pogawędce obznajmiłem go z miejscowymi stosunkami. Między innymi zarekomendowałem mu stałych moich robotników, których pracowitość i uczciwość wypróbowałem przez lat kilka.
– Serdecznie dziękuję koledze – zawołał ucieszony, wyjmując notes. – Niechże ich nazwiska zapiszę sobie dla pamięci.
Zacząłem dyktować:
– Mateusz Okrutny.
Grzegorz Puchała.
Piotr Puchała.
– Czy to bracia?
– Krewni zapewne. Cała wieś składa się z samych Puchałów. Dalej:
Maciej Pęczek.
Marcin Dębowski.
Jędrzej Zalega.
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Józef Andrzejszyk.
Władysław Prądek.
Maciej Sosiński.
– To już dziewięciu, zatem jeszcze jeden.
– Jan... Piętala.
Pan Walenty zapisał, po czym zamknął książeczkę i schował do kieszeni. Zatem wszystko
już skończone. Odetchnąłem głęboko, swobodnie – od lat kilku po raz pierwszy. Zdawało mi
się, że spadł ciężar, który trzymał pod prasą swobodę moich myśli.
Odjechałem wkrótce, jak można było najprędzej. Kosztowało mnie trochę jeszcze rozstanie się z Zemelem, ale był to już koniec nareszcie. Zresztą Zemel, pomagając przy przenoszeniu rzeczy na furę, okazał się zupełnym niemrawą, tak niedołężnym, że dziwiłem się, jak ten
sam człowiek przed paru laty tak zręcznym był i zwinnym. Gdy wsiadaliśmy na bryczkę, wybełkotał słów niezrozumiałych parę, ukłonił się czapką do ziemi, i odjechaliśmy.
Pamięć o Zemelu Ochmanie przez długi czas przechowała się w naszej rodzinie. Żona dosyć często wspominała o nim. Czasami napomknął Jędruś lub Marynia. Kiwałem w takich
razach potakująco głową i prawdziwą ulgę mi sprawiało, gdy rozmowa przeszła na inny
przedmiot. Dość prędko bowiem przekonałem się, niestety, że wspomnienie o Zemelu niejednokrotnie zatruwać mi będzie chwile życia. Myślałem często o jego sukmanie niebieskiej, o
tym wzroku dziwnym, jakim patrzył na mnie, o długiej postaci schylonej nad łopatą... Co on
teraz robi? Czy domek jego wygląda tak wesoło jak dawniej? Czy w oborze stoją jeszcze
dwie krowy i konik? Nie odpowiadałem sobie na te pytania. Czułem w głębi żal jakiś, niezatarty, nieminiony, i całej siły woli używałem, ażeby myśleć o czym innym. Szczególnie stawał mi na myśli, gdym przejeżdżał przez tor kolejowy...
Po upływie lat kilku wypadło mi przejeżdżać za interesami przez te znajome dobrze miejsca, gdzie służyłem jako urzędnik kolejowy. Zmieniło się po trosze wszystko. Myślą wróciłem do dawnych wspomnień. Pan Walenty przeniósł się już gdzie indziej. Żałowałem tego
niezmiernie, gdyż utraciłem sposobność powitania dawnego mojego mieszkanka, w którym,
jak mi się obecnie zdawało, było mi tak dobrze, jak nigdy w życiu. Zwykłe złudzenie. Przejeżdżając przez Skórkówkę poznałem chatę Zemela. Smutno jakoś wyglądała... Dostrzegłem
nawet jego samego; rąbał drzewo na podwórzu.
– Jedź prędzej! – krzyknąłem na woźnicę.
Furman zaciął konie. Ale zaledwie ujechaliśmy kilka kroków, zjawił się Zemel obok
bryczki. Poznał mnie i przybiegł powitać. Trzeba było przystanąć.
– Jakże wam idzie, mój Zemelu? – zapytałem.
Nie odpowiedział mi na razie. Kiwał na żonę, wyglądającą z sieni, krzycząc:
– Nasz pan! Nasz pan!
Przybiegła jego żona. Pochwycili obie moje ręce i całowali je silnie, serdecznie. Oczy ich
błyszczały rozrzewnieniem. Nie mogłem dopytać się o nic. Po chwili kobiecie pierwszej rozwiązał się język.
– Bida u nas, proszę pana... Ziemia nie wyżywi... Na kolei męża już nie przyjmują... Konia
sprzedaliśmy. Onegdaj krowę za podatek nam zabrano...
Zemel długi czas przemówić nie mógł. Odezwał się wreszcie grubym swoim, powolnym
głosem:
– Jakże się panu szczęści?
– Dobrze, dziękuję wam, Zemelu.
– A pani?
– Zdrowa, zdrowa...
– A pan Jendrusz?
– Chodzi do szkół, duży już chłopiec...
Kobieta przerwała nam:

249

– My za państwa co dzień modlimy się przy pacierzu...
– Tak, tak – rzekł Niemiec. – Drugiego pana takiego nie znajdzie...
– Dziękuję wam – przerwałem – dziękuję, ale śpieszy mi się...
Zemel znowu pochwycił moją rękę i przycisnął do ust.
– Niech panu Pan Bóg da wszystko najlepsze.
Konie ruszyły, bryczka potoczyła się po drodze. Nasunąłem czapkę na oczy, ażeby zakryć
łzy, które czułem pod powiekami. Po chwili mgłą jakąś zaszły mi oczy... Nie widziałem ani
wioski, ani nawet furmana, który siedział tuż przede mną... A wśród turkotu kół usłyszałem
raz jeszcze za sobą gruby, dziwnie jakoś dźwięczący głos Zemela:
– Niech panu Pan Jezus...
Ujechawszy dobrą wiorstę obejrzałem się. Zemel stał jeszcze na drodze...
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KONSTANTY M. GÓRSKI
1862 – 1909
„Największy Górski z całej rodziny Górskich” – jak wyraził się o nim Henryk Sienkiewicz
– urodził się ów przyszły pisarz w Królestwie Polskim, ale prawie całe życie spędził w Krakowie albo za granicą, studiował bowiem w Berlinie, pracował przez kilka lat w Paryżu, a
prócz tego stale odbywał podróże po Europie zachodniej, zwiedzając biblioteki i muzea i
chłonąc w siebie uroki dawnej kultury artystycznej.
Z wykształcenia filolog i historyk sztuki, z nastroju melancholik, z usposobienia esteta,
najlepiej czuł się Górski w małym, ale dobranym towarzystwie podobnych sobie ludzi: filozofów, pisarzy i artystów, całymi godzinami rozprawiając z nimi o rzeczach i sprawach kultury,
cedząc wycyzelowane słówka oraz recytując własne i cudze utwory poetyckie, pamięć miał
bowiem wyborną i potrafił bez zająknienia przytaczać całymi stronicami Horacego czy Goethego, Heinego czy Musseta.
Zaprowadziło go to usposobienie na salony arystokracji krakowskiej, z którą był zresztą
skoligacony przez żonę, z domu Chłapowską. Brylował też w owych salonach przez długie
lata, rozpraszając swój wielki talent na grzeczności towarzyskie i zdobywając wątpliwą sławę
koteryjną, chociaż stały przed nim otworem wrota do sławy prawdziwej; literackiej albo naukowej. ,,Utalentowany, dowcipny, wykształcony – wspominał go po latach Boy-Żeleński –
nie dał mimo wszystko swojej pełnej miary; zaczął jako poeta, skończył jako historyk sztuki,
wart był lepszego losu”.
Pisał bardzo mało – studia filologiczne (np. o bajkach Krasickiego), portrety literackie (np.
Karpińskiego), recenzje teatralne (do krakowskiego ,,Czasu”), krytyki artystyczne (np. na
temat współczesnej sztuki polskiej) – ale wszystko, co pisał, było niepospolicie oszlifowane i
oparte na gruntownych badaniach.
Osobnym rozdziałem jego twórczości pisarskiej była poezja: subtelna, szlachetna w tonie,
nawiązująca tematyką albo do przeżyć literackich (transkrypcje z Horacego), albo też do
przeżyć artystycznych samego autora, który zawsze czuł się najlepiej w atmosferze kameralnej.
Atmosfery takiej dostarczała mu również biblioteka i właśnie bibliotece zawdzięczał znakomicie odmalowane tło swojego najcenniejszego utworu literackiego, noweli Biblioman
(1895), która została odznaczona na konkursie literackim „Czasu”, stając się prawdziwym
ewenementem krakowskiego życia kulturalnego.
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Powstała ona na marginesie studiów Górskiego nad literaturą polskiego Oświecenia, które
przeprowadzał w bibliotekach galicyjskich (m. in. w bibliotece Czartoryskich w Krakowie),
nie domyślając się, że wkrótce sam stanie na czele Stacji Naukowej Polskiej Akademii
Umiejętności i Biblioteki Polskiej w Paryżu. Owe studia – w trakcie których przesunęły mu
się przez ręce setki osiemnastowiecznych zbiorków poetyckich, drukowanych i rękopiśmiennych – nasunęły mu pomysł nowelki, której fabuła wiąże się z zaginionym drukiem insurekcyjnym. Druk opisany przez Górskiego nie istniał w rzeczywistości, gdybyśmy jednak przedrukowali w jednym tomiku garść wybranych wierszy erotycznych, sielankowych, moralistycznych, trzeciomajowych, antytargowickich oraz insurekcyjnych pióra Jasińskiego, Niemcewicza, Gaudzickiego, Kniaźnina i Felińskiego oraz kilku anonimów, to taki tomik mógłby
zrobić na wrażliwym czytelniku takie samo wrażenie, jakie na poczciwym Sztremerze zrobił
ów legendarny tomik sandomierski. Kto wie nawet, czy takiego tomiku nie warto umyślnie
spreparować?...
Uwagi o Bibliomanie warto zakończyć słowami Henryka Sienkiewicza, który powiedział,
że „nikt dotąd w tak małej nowelce nie potrafił zamknąć tak wielkiej myśli ni wyrazić jej językiem tak szlachetnym i dyskretnym”.

252

BIBLIOMAN

I
Był niski, stary i zgarbiony. Miał na sobie paltot zzieleniały, obszarpane spodnie, spod których wydobywały się za duże buty, o końcach zakrzywionych, jak dzioby okrętów. Przed
trzema laty, w kwietniu, wydrapał się na górę aż do józefpolskiego pałacu i chodził rankiem
dookoła gmachu, wodząc po murach oczyma. Stawał parę razy przed drzwiami z napisem;
„Zarząd dóbr książęcych”, ale nie wszedł i krążył dalej, trzymając ręce w kieszeniach. Woźny
wychylił się nareszcie z niskich drzwiczek i chciał go odprawić jak włóczęgę. Ale staruszek
upierał się, że ma interes do pana bibliotekarza.
Pan bibliotekarz nazywał się Gościszewski. Siedział już od kilku lat w tym pustkowiu i korzystał z wczasu, z bogatego archiwum, aby naukowo pracować. Inni, starsi od niego, nie mogli się oswoić z zupełną samotnością pałacu ani ze smutkiem gór czarnych, obrośniętych
świerkami. Gościszewski wytrzymał, bo miał plan i przyszłość przed sobą. Pisał obszerne
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dzieło, studium historyczno-obyczajowe z końca XVIII stulecia pt. Stanisław August i Łazienki. Wymówił sobie u właściciela Józefpola, że z dniem, w którym skończy pracę, opuści
stanowisko i powróci do Lwowa, gdzie mu obiecywano katedrę na uniwersytecie. Książę,
zmuszony przebywać za granicą dla zdrowia, przyjął ten warunek; dbał bowiem o to, aby jego
biblioteka przydała się w jakikolwiek sposób krajowi, i skłaniał się do wszelkich ustępstw i
ułatwień. Książka Gościszewskiego była już doprowadzona do połowy. Tego ranka przeglądał autor dawniej napisane rozdziały, czytał je, jak rzecz po części zapomnianą, prawie obcą i,
zakreślając coś tu i ówdzie ołówkiem, doznawał pewnego wewnętrznego ciepła, nieśmiałego
zadowolenia z pracy.
Naraz wręczył mu woźny kartę wizytową z napisem: „Leonard Sztremer” oraz parę broszur, które staruszek dodał jako polecenie. Były to jego własne elukubracje, kupa książeczek
w różnobarwnych, wypłowiałych okładkach, drukowanych na szarawej bibule. I to gdzie! W
Sanoku, w Wadowicach, w Rzeszowie; dwie tylko nosiły napis: Paryż. Gościszewski wziął je
do ręki, zrazu się uśmiechnął, ale potem cmoknął ustami w niesmaku zniecierpliwieniu. Bo
jakież to były tytuły!
Pogański grób z epoki kamiennej, odkopany pod Buczaczem przez L. S.
Najstarsze polskie druki zagrabione lub zniszczone przez najazd.
Nieco wiadomości o Litwie, zaczerpniętych z ustnej tradycji wiernych synów PolskoLitwy.
Emigracja polska i jej wszechświatowa misja.
Kilka uwag o znaczeniu Polski w przyszłych ludzkości dziejach.
Młody uczony zniecierpliwił się tą literaturą drobiazgową, archeologiczną, pełną dziwacznej historiozofii. Pod okładkami przeczuwał z góry mnogość frazesów i wszelki brak naukowych faktów. Otworzył jedną z broszur i natrafił na ustęp, w którym się autor powoływał na
mowę Fenicjan i na hittyjskie plemiona.
Potrząsł głową i wziął broszury w rękę, jak gdyby chciał je zważyć. Po chwili jednak wstał
od stołu i kazał poprosić pana Sztremera.
Ten zaś wszedł szybko i stanął przy drzwiach. Gościszewski nie potrzebował go mierzyć
wzrokiem, bo staruszek był tak nieśmiały i pokornie zgarbiony, że obejmowało się go jednym
spojrzeniem.
– Czy pan dobrodziej pragnie korzystać z biblioteki?
Sztremer skinął głową.
– Książę jest nieobecny, ale polecił mi dopomagać każdemu, kto istotnie naukowo pracuje.
Mikołaju, podaj panu krzesło. Czym mogę służyć?
– Ja... Szukam rzadkiego druku z XVIII wieku.
– A jaki tytuł?
– Tytułu nie znam, tylko treść i datę wydania: Sandomierz 1794.
– Więc jakże pan będzie szukał?
– Proszę o pozwolenie przejrzenia wszystkich druków z XVIII stulecia.
– Wszystkich?
– Tak, bo mogłoby być, że broszurę oprawiono razem z innym drukiem.
Gościszewski spojrzał znowu na starca, na jego sinawe, zalęknione oczy, tak blade, jak
gdyby z nich dawną barwę zmyto wodą, spłukano. Pomyślał w duchu, że ten dziwny gość
gotów umrzeć, zanim wszystkie książki. przerzuci. Jakieś współczucie, ulitowanie ostrzegało
go, że lepiej już nie pytać. Odpowiedział więc:
– Mikołaj będzie panu podawał książki koleją.
Potem usadowił starca w przyległym pokoju pod oknem, przy wielkim, białym, bibliotecznym stole. Otworzył drzwi od swego gabinetu, kiwnął na woźnego i szepnął mu do ucha:
– Niech no Mikołaj uważa, czy stary czego nie chowa do kieszeni.
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Sam wrócił do pracy, ale mu jakoś nie szło. Woźny kręcił się ciągle, przynosząc i odnosząc
stosy książek, a miał skrzypiące buty. Sztremer brał każdy tomik do ręki, przybliżał go do
twarzy, jak czynią krótkowidzowie, czasem przymrużał jedno oko, wertował zwykle stronicę
po stronicy, ale nie czytał. Potem, metodycznie, odkładał książkę na bok.
Kiedy wybiła dwunasta, Gościszewski wstał i wszedł do drugiego pokoju.
– Panie Sztremer – rzekł – musimy przerwać. I ja, i woźny idziemy na obiad, ale będziemy
tu o trzeciej. Książę przeznaczył w pałacu dwa pokoje dla gości, którzy pracują w bibliotece;
może się pan tu zainstaluje po południu.
– Dziękuję panu, nająłem stancję w karczmie.
– A może – dodał bibliotekarz mniej śmiało – może by pan ze mną zjadł obiad?
– Dziękuję raz jeszcze, najpokorniej. Ja przyzwyczajony do karczem.
– To pan już dawno tak jeździ po bibliotekach?
– O bardzo dawno.
Gościszewski zaryzykował jeszcze jedno pytanie:
– A czy nie wolno spytać, czego pan szuka?
– Da Pan Bóg, że znajdę, to pokażę, panie bibliotekarzu. Jak mi Bóg miły, chociażbym pana miał w nocy zbudzić, to zaraz pokażę.
– Ale pan nie będzie tu mógł nocą pracować. Książę nie pozwala, boimy się ognia.
– Wiem, wiem; tu jest porządek.
Gościszewskiemu zdawało się, że zrobił czymś przykrość Sztremerowi, bo oczy skryły mu
się pod zmarszczkami czoła. Starzec poprawił palcami długie, siwe, w tył spadające włosy,
wskazał woźnemu książki, które może odnieść, i wyszedł z kapeluszem i teczką w ręku, ukłoniwszy się głową.
Mikołaj zdał wtedy raport, że gość nic do kieszeni nie chowa.
Bibliotekarz zaś stanął przy oknie i patrzał chwilę w dzień szarawy i smutny. Pałac józefpolski stoi na górze, na ostatnim północnym odroślu Beskidu. Gościszewski widział z narożnego okna, jak się mgławice wloką po szczytach i rozdzierają o świerki. Poniżej chmur stoki
były ciemne, ponurobłękitne, niemal szafirowe. Dalsze szczyty zginęły zupełnie, padał drobny, powolny deszczyk. Do osady, leżącej już na równinie, prowadzi z wyżyn gościniec, w
pogodne dni lśniącobiały, dziś szary. Zza drzew wystawała czerwono malowana sygnaturka
kościoła w Józefpolu i trochę dachu karczmy, smarowanego smołowcem. Po gościńcu, bez
parasola, szedł w wielkich butach Sztremer. Zakasał spodnie tak wysoko, że wyglądały mu
żółte cholewy. Podniósł kołnierz paltota i szybko schodził do wsi.

II
Gościszewski nie miał od dawna towarzystwa, nie widywał prawie ludzkiego oblicza. Co
parę tygodni zdarzyła się partia wista u proboszcza, na dole w Józefpolu, ale partnerzy nie
zawsze byli do smaku. W bibliotece nikt nigdy nie pracował, Sztremer był pierwszym gościem tego rodzaju. Kiedy się staruszek zabierał wieczorem do siebie, bibliotekarz miewał
nieraz ochotę wybiec za nim, zatrzymać go, pogadać. Nie chciał się jednak narazić na odmowę, na jakie dziwactwo z jego strony. Zaczął sobie powtarzać, że i on sam musiał zdziczeć na
pustkowiu, że nie potrafiłby już może starego oswoić, rozruszać, pozyskać jego zaufania.
Wmawiał w siebie, że dla nich obydwóch będzie najlepiej, jeżeli tych kilka dni przepędzą
obok siebie, ale nie ze sobą, i poprzestaną na urzędowych stosunkach. Liczył, że tydzień powinien Sztremerowi wystarczyć, i czekał niemal jego wyjazdu.
Robota szła mu tymczasem niedokładnie, jak sądził dlatego, że odwykł od pisania wśród
ruchu i szelestu papierów. Naprawdę zaś przeszkadzał mu gość dlatego, że go zaciekawiał.
Co chwila stawał bibliotekarz od biurka i szedł niby do okna. Przez drzwi otwarte mógł wtedy
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rzucić okiem na starca. Ale on nie podnosił źrenic z książki i przeglądał ją dalej z jakąś niepokojącą dokładnością automatu. Gościszewskiego drażniła ta obojętność. Gniewała go ta
ufna pilność, ten badawczy upór, sam bowiem doszedł był w pisaniu do tego stadium, gdzie
już gorączka opadła, gdzie się nie materiałów, ale poglądów i wyrazów szuka.
Sztremer był jak maszyna. Zjawiał się co rano, znikał z uderzeniem dwunastej, wracał potem o trzeciej i pracował do zmroku. Gościszewski, sam spokojny i twardy z natury, zazdrościł jednak temu człowiekowi, który w miejscu nerwów miał jedynie wolę. Wieczorem schodził zwykle bibliotekarz do wsi na przechadzkę. Zaciekawiała go teraz żółta karczma pod
czarnym, lśniącym dachem i musiał ze sobą walczyć, aby przez blado oświecone okna nie
zajrzeć do izby, gdzie według jego przypuszczeń staruszek stanął kwaterą. Raz – było to na
czwarty wieczór od jego przyjazdu – spotkali się naraz koło karczmy. Mrok był silny i ledwo,
że nie wpadli na siebie. Musieli się przywitać i, sami nie wiedząc jak, podali sobie ręce. Gościszewski zakłopotał się chwilę i wybąknął, że idzie z listami na pocztę. Starzec nie odrzekł
nic, ale mechanicznie zwrócił się i dotrzymywał kroku młodemu. Niebo było górą zupełnie
czyste, podobne do błękitniejącej, gładkiej, rozpiętej nad światem opony. Tu i ówdzie znać
było na niej jakby przekłucie szpilką i trochę bladego promiennego złota przedostawało się
przez otwór; gwiazdy drgały.
Skoro mu Sztremer towarzyszył, miał Gościszewski prawo nawiązać rozmowę.
– I cóż, jakiż rezultat pańskich poszukiwań?
– Dotąd żadnego. Ale kto wie? Taka wspaniała biblioteka?
– Nieprawda? – podchwycił Gościszewski. – Można dużo odkryć i jest nad czym pracować.
– I pan też pewno coś pisze?
Książka leżała uczonemu tak długo na sercu, od tak dawna nie mówił z nikim o niej, że
chociaż czuł, że go Sztremer tylko pozornie zrozumie, zaczął opowiadać jej treść i wdał się w
cały wykład o XVIII stuleciu. Stary słuchał, nie objawiał zdania, tylko przypominał różne
źródła, odnoszące się do pracy. Gościszewski przekonał się, że jego towarzysz zna wybornie
epokę, i zaczął na niego patrzeć uważniej z boku, a że był słusznego wzrostu – i z góry.
Twarz Sztremera nie okazywała żadnego silniejszego ożywienia. Pytał spokojnie o ten lub ów
pamiętnik, znał nie tylko druki, ale i rękopisy, widział był architektoniczne plany łazienkowskiego pałacu, pamiętał niektóre cyfry z kosztorysu. Zaczął wspominać manuskrypta w muzeum Czartoryskich i w Ossolineum. Potem rzekł:
– A zna pan także warszawskie biblioteki?
– Szperałem w nich dość dużo. Siedziałem umyślnie parę miesięcy w Warszawie.
– A widzisz pan, a widzisz. Mnie tam nie puszczą.
– Pan dobrodziej pewno emigrant?
– Z 48 roku.
I Sztremer dodał po chwili namyślenia:
– A widzisz pan. Pan może dużo wydobyć, dużo jeszcze dobrych rzeczy napisać. Czytałem
pańskie dawne prace. I ma pan dużo lat przed sobą. Dużo wiedzy i – metodę.
To ostatnie słowo wymówił z namaszczeniem, jakby jaką rytualną formułę, Gościszewskiemu zaś rozradowało się serce. Nie był zarozumiały i lekceważył sobie własną wiedzę,
własne dotychczasowe roboty, ale jedna rzecz napawała go dumą: poczucie gruntownej metody. Zachwyciło go to, że nawet autor dyletanckich broszur ma dla niej cześć należną. Przyciszył głos, bojąc się, że wybuchnie, i starał się rzec obojętnie:
– Kończyłem nauki w Lipsku.
– Ja, widzisz pan – mówił Sztremer – jestem samouk. Tyle tylko, żem zawsze szperał i nasłuchałem się wiele na emigracji, od starszych. Kogo tam nie było za moich czasów w Paryżu! Znałem najbliższych Niemcewiczowi i ks. Adama, i Mickiewicza, i...
Tu urwał, a Gościszewskiemu przyszedł na myśl, nie wiedzieć dlaczego – Towiański.
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– Zawszem dbał o przeszłość – mówił po chwili.– To, widzisz pan, jest cała moja metoda.
Nie mówili już więcej, bo bibliotekarz czuł, że, gdyby rozmowa szła dalej, może by, w tę
noc coraz piękniejszą, obydwaj powiedzieli za wiele. Ostrzegała go jakaś wewnętrzna trwoga,
że istnieją sprawy, wobec których przestaliby się rozumieć. Nie chciał zniszczyć od razu rodzącej się wreszcie ufności. Doszli z powrotem do karczmy i podali sobie znów ręce, mówiąc
to jedno słowo: ,,dobranoc”.
Gościszewski zaczął iść wolno pod górę do pałacu, którego kominy bielejące wychylały
się z ciemnych drzew ogrodu. Mgła wieczoru opadła i dach dużego gmachu zaczął się lśnić w
srebrne i tęczowe połyski. Bo księżyc pełny wyszedł zza rudawych mgławic i rozświecił się
niebawem tak jasno, że promyki gwiazd pochowały się znowu przy nim i wydawało się, że
idzie po wielkim niebie samotny.

III
Nazajutrz ujrzał bibliotekarz z radością, że Sztremer jest bardziej ożywiony, skłonniejszy
do rozmowy. Od czasu do czasu wstawał od stołu i przynosił Gościszewskiemu jakiś tomik,
pokazując mu palcem ustęp, który dla jego pracy mógł mieć wartość. Tego wieczoru wyszli
już razem i młody uczony zaczął obszerniej mówić o swej książce. Od kilku dni nie tknął zaczętego rozdziału, ale tym więcej myślał o całości. Przypomniały mu się kolejno wszystkie
wątpliwe hipotezy i pytania, wszystkie przemilczane, nie zgłębione sprawy, wszystko, co się
w nim wśród pracy pisarskiej uśpiło. I naraz wzięły te myśli górę nad jego spokojem, wyroiły
się, jak pszczoły, i huczały po głowie. Mówił więc o książce ze Sztremerem, w którym zaczął
uznawać powagę. Ale, stary nie odstąpił od wczorajszej taktyki; nie wdawał się w poglądy,
przypominał tylko fakty i źródła. Widocznie nie podzielał nawet tej drobnej sympatii, którą
Gościszewski czuł dla Poniatowskiego, jako dla rozumnego, cywilizującego monarchy.
Toteż w ciągu tego wieczora i następnych dwaj badacze nie zbliżali się na krok do siebie.
Nagadali się jednak bardzo dużo, zebrało się bowiem na pogodę i noce bywały dość ciepłe. W
południe wynosił się zawsze Sztremer chyłkiem z biblioteki, jak gdyby chciał uniknąć zaproszenia na obiad. Gościszewski widział to i nie próbował go zatrzymać. Natomiast w godzinach pracy nadskakiwał mu i wydobywał książki z coraz to nowych zakątków. Kazał nawet
odbić paki, w których leżały świeżo nabyte, dotąd do katalogu nie zapisane broszury. O tym,
czego stary szuka, nie było nigdy mowy. Minęło tak parę dni i robota staruszka musiała się
zapewne zbliżać do końca. Jakoż w niedzielę, przed dziesiątą, wstał Sztremer od stołu i
wszedł do bibliotekarza z jakąś niezwykłą, smutną, a jednak uroczystą twarzą.
– Skończyłem. Dziękuję panu najserdeczniej za pomoc i za to, żeście mi ułatwili szukanie.
Niech to wam Pan Bóg wynagrodzi. Pokój temu domowi.
Tak mówiąc, miał już w ręku kapelusz i teczkę z papierami, a zdążał ku drzwiom. Gościszewski zabiegł mu drogę.
– I nie znalazł pan?
– Nie, nie znalazłem. I tutaj nie ma.
Podał bibliotekarzowi rękę, jak gdyby chciał skrócić pożegnanie, potem rzekł:
– Dzwonią na sumę. Czas do kościoła.
I poszedł równym krokiem, tak panujący nad sobą i tak spokojny, że Gościszewski znowu
nie śmiał go zatrzymać.
Ale po chwili, kiedy oszołomiony tym rozstaniem stanął w oknie, zrobiło mu się smutno i
żal mu było puszczać tego starca, który po jasnym słońcu schodził w świat gościńcem. Sygnaturka powtarzała swoje jednostajne, uroczyste wezwanie. Powiedział sobie, że musi starego jeszcze spotkać, i zbiegł do kościoła.
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Msza była zaczęta i kościół pełen ciężkich kadzidłowych zapachów. Cały lud śpiewał, a
pieśń podnosiła się czasami tak wysoko, że przygłuszała organy, wpadała potem w jakąś otchłań, gubiła się sama w głębi swej melodii. Zdawało się, że na chwilę niknie, że ginie gdzieś
pod belkowaniem kościelnego sufitu, w zaułkach chóru, że słychać tylko jej echo. A potem
znów powracała pełna, silna i brzmiąca. Obok słupa przy chórze klęczał Sztremer i modlił się
bez książki, z rękoma przyciśniętymi do piersi, tuż pod siwą brodą, z wyrazem takim, jak
gdyby nie wychodził z ustawnego błagania.
Msza trwała długo i dym kadzideł odurzał Gościszewskiemu głowę. Po nabożeństwie wybiegł, nie witał się ze znajomymi, ale szedł w pewnej odległości za Sztremerem. Nareszcie w
ostatniej chwili, tuż przed karczmą, zaczepił go i poprosił:
– Nie zrobiłby mi pan wielkiej uprzejmości przed odjazdem? Nie zjadłby pan ze mną obiadu?
Stary drgnął, jak gdyby go to zaproszenie nie zaskoczyło nagle, jak gdyby się coś stało, o
czym wiedział i czego się zarazem obawiał. Ale twarz wypogodniała mu od razu i odparł:
– Owszem, chętnie. Chciałbym nawet z panem pomówić.
Bibliotekarz zaparł dech w sobie, ale nie usłyszał ani słowa. Sztremer rozmyślał widocznie
i starał się dogonić Gościszewskiego, który biegł szybko pod górę. Doszli tak do pałacu,
gdzie w jasnym narożnym pokoju drugiego piętra stanęły, po raz pierwszy od wielu lat, dwa
nakrycia na obrusie. Słońce padało do mieszkania i na podłodze rysowały się ciemne ramy
okien i jasne kwadraty szyb. Było tak pięknie na dworze, że od południowej strony można
było okna na współ roztworzyć; wchodziło przez nie lekkie wiosenne tchnienie, ciepłe i ciche,
bo drzewa były jeszcze bez liści i bez szmeru. Poza ogrodem obejmowało się z góry okiem
Józefpol z kościołem i ostatnie stoki gór porosłych, gdzie między czarnymi świerkami świeciły jasną barwą modrzewie, jak zielone, powiewne widziadła. Z dwóch innych zachodnich
okien miało się widok na równinę, na łąki już żywe, na wielkie błękitne powierzchnie wód
nagromadzonych. Kwiaty wydostały się z murawy, kwiaty żółte, liliowe i białe, tak gęste, tak
obfite, że zdawało się, chcą całą ziemię ogarnąć, wszystkie jej soki pochłonąć, zarość całą
glebę, wypić wszystkie niebieskie i złociste kałuże. A dalej, poza łąkami, ciągnęły się w słońcu długie, proste, białe drogi wapienne i stały przy nich wsie wśród wierzb czerwonych, palących się w blasku chaty, przesłonięte mgławicą lekką i niebieską. Przez okno otwarte słychać
było tylko, jak pogwizdują drozdy, odpowiadając sobie z drzew ogrodu.
Zaczęli jeść pośpiesznie, jak ludzie, którzy na coś czekają. Ale Mikołaj, który dziś udawał
służącego, dolewał pilnie do kieliszków i stary sam nie wiedział, ile wypił. Od zwykłego tematu, od XVIII stulecia, przeszedł do osobistych wspomnień i opowiadał anegdoty z emigracji. O tym Wyzowskim, gajowym z Galicji, który się po rewolucji 1830 r. znalazł w Paryżu i
żył z różnych przypadkowych zajęć, na przykład ze zbierania grzybów w lasach około Fontainebleau. Kiedy wybuchła wojna krymska, Wyzowski chciał się zaciągnąć do pułku ochotników, który się wtedy formował w Londynie, a że nie miał funduszu na drogę, postanowił
się puścić wpław przez morze, pewny, że muszą być na morzu częste wyspy, a na każdej wyspie klasztory, gdzie go, jak w kraju, nakarmią i opatrzą na drogę. Opowiadał o tym drugim
żołnierzu, czwartaku, który na emigracji założył sklep optycznych narzędzi i za subiekta
przyjął swojego dawnego oficera. We dnie, dopóki zakład stał otworem, subiekt ulegał we
wszystkim chlebodawcy, ale wieczorem, kiedy zamknęli okiennice i wyszli obydwaj na miasto, powracał dawny służbowy stosunek i prosty żołnierz musiał znosić kaprysy porucznika,
który go bez ceremonii kpał i traktował jak dziecko. Bieda zaglądała nieraz do oficera na
Montmartre, ale nikt nie mógł go nakłonić do przyjęcia jakiej zapomogi. Optyk kazał mu
przesyłać bezimiennie ubranie, ale on chował je do szuflady, w przekonaniu, że jaki przejezdny Polak podał krawcowi jego adres i że się niebawem po nie zgłosi. I chodził dalej w granatowym kubraczku.
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Sztremer uśmiechał się wprawdzie, opowiadając takie dzieje, ale poważniał i miał łzy w
oczach. Ściągały się usta, a śmiały się tylko jego blade, smutne, wodą zmyte oczy. Gościszewski zaś myślał, słuchając, że byli to jednak inni ludzie, odmienni od tych, których znał w
życiu, i od tych, o których pisał książki.
Po skończonym obiedzie zapytał Sztremer, czy może zapalić krótką fajkę, którą wydobył z
surduta. Błękitny dym uciekał przez okno otwarte. Stary wstał, włożył jedną rękę do kieszeni
i zaczął chodzić po obszernym pokoju.
Naraz przystanął i rzekł:
– Teraz panu powiem, po com tu przyjechał. Doznałem od pana dużo dobrego. Proszę,
proszę, niech się pan nie wymawiał Doznałem dużo życzliwości i pomocy. Widzę, że pan o
przeszłości myśli inaczej niż ja, ale cóż robić! Możeśmy się mylili... Kiedym pana pożegnał i
wchodziłem do kościoła, powiedziałem sobie tak: jeżeli go jeszcze zobaczę, to mu wszystko
powiem. Nie mówiłem o tym – Bóg widzi – nikomu. Ale pan jest młody, poczciwy, może
dużo zrobić. Pan bywa także w Warszawie – widzisz pan. Może pan znajdzie – ja już jestem
chyba za stary. Czy to panu nie przeszkadza, że chodzę? Niech mię pan przez chwilkę posłucha.

IV
Przed dwunastu laty wróciłem z emigracji do kraju. Nie było co myśleć o tym, aby mnie
puścili do Suwałk, osiadłem w Galicji. Byłem wtedy jeszcze tęgi i mogłem pracować na życie. Zacząłem dawać, jak w Paryżu, lekcje matematyki. Bo ja się właściwie kształciłem na
technika. Nauczyłem się był francuszczyzny, mogłem wykładać jako tako historię literatury.
Siedziałem dwa lata w Krakowie, byłem dozorcą na pensji. Potem dostałem we Lwowie miejsce w pensjonacie panien. Byłem także bibliotekarzem w dwóch domach. Miałem zawsze do
czynienia z książkami. Nasłuchałem się dużo o XVIII wieku i zacząłem szperać. Piszą teraz
tyle o tych sprawach i – uczciwszy uszy – tyle błazeństw. Myślałem o tym, aby też coś wydać. Ale trudno było, bo ani pieniędzy, ani czasu. Aż tu nagle – magnat ze mnie! Brat mój ze
Suwałk ma się teraz dobrze. Dowiedział się, że jestem w Galicji i przysłał mi przez przyjaciela całą schedę po ojcu. Było tego z procentami – no, było dużo, kilka tysięcy rubli. Puściłem guwernerkę w trąbę i osiadłem we Lwowie, czytałem w bibliotekach i robiłem notatki.
Myślałem coś pisać, raz to, raz owo, a zawsze o przeszłym wieku. Zastanawiała mnie, widzisz
pan, jedna rzecz – poeci za Stanisława Augusta. A może i pana, co? Czy się panu nie zdaje, że
to były kpy – i nic więcej? Rozbierają im kraj, a oni nic. Ani jeden się nie żachnął. Czy to
możliwe, aby żaden kraju nie kochał? Tak, widzisz pan, tak! Wiem, co mi pan powie. „Święta
miłości kochanej Ojczyzny”. Śliczna strofa, w Iliadzie dla myszy. A jeszcze tego było mu za
dużo, sam się sparodiował. Chwalić Katarzynę to umieli albo wzdychać, jak ten Karpiński, co
pisał wiersze dla Repnina. Niech mnie broni. Panie, miałem sam w ręku list Repnina do niego! A co mi z tego, że któryś dostał potem melancholii albo zwariował. Co mi po ich ogłupieniu! Trzeba było w wierszach szaleć, a nie patrzeć na kompas albo siedzieć jak mruk w
Janowie. A cóż u Boga Ojca, od czegóż mieli mowę? Trzeba było tak krzyczeć do narodu,
aby się obudził. Albo też, jeżeli byli za słabi, trzeba było podnieść taki płacz, żeby się ziemia
zatrzęsła i żeby Europa słyszała... A oni nic. I to mają być poeci! Wy się gniewacie, kiedy
mówimy, że Adam to był prorok. Jakże go mam nazywać? Poetą? Razem z Trembeckim, co?
Tu stary spojrzał na Gościszewskiego, zaglądnął do okna, odsapnął trochę i mówił:
– Oddawali wrogowi kraj bez wystrzału: niechaj ich!!! Ale żeby się ani jeden człowiek nie
znalazł... Sam nikt nie pójdzie z pukawką na nieprzyjaciela, ale na krzyk dosyć jednego człowieka. Ani jednego, ani jednego, co by coś z siebie wydobył, raz jęknął, aby choć ludzie wie-
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dzieli, że ktoś kona. Abyśmy się nie musieli dziś wstydzić przed światem, żeśmy szli na
śmierć nie tylko bez oporu, ale jeszcze niemi. Owce przynajmniej beczą, kiedy je kto zarzyna.
A oni tam siedzieli za piecem u pańskiego króla i dawali narodowi mądre rady. To nie ich
rzecz! Jeżeli w godzinę naszej śmierci nie było nikogo, co by po nas zapłakał, to nie ma się po
co schylać. Ale ja, widzisz pan, nigdy w to nie uwierzę, żeby takiego poety nie było. Pomyśl
pan tylko, kiedy się gotowało powstanie Kościuszki, nie miał nikt wstać i zawołać: ,,do broni”. Toż, kiedy kto usłyszy trąbkę wojskową, to mu i dzisiaj coś zwoni w sercu i chce mu się
iść w takt za żołnierzami i śpiewać... Nieprzyjaciel szedł przez taką ziemię jak ta, w taką wiosnę jak dzisiaj, palił wsie, o tutaj, i te kościoły, a serce nie miało w nikim zakipieć i wezbrać?
Przecież to wszystko miało być na zawsze stracone, ten kraj, ta wiosna i ci ludzie. Kiedy komu dom sprzedadzą, to się z nim żegna, a kraju nikt by nie pożegnał? Potem przyszła noc, jak
plaga egipska, i nikt nie dał znać głosem, że jest tu, nie nawoływał na swoich? Nie, panie, był
wtedy jakiś wielki poeta, był, musiał być. Może nieznany, może nie ogłoszony drukiem, to
inna rzecz!
Miałem teraz z czego żyć, mogłem sobie jeździć. Postanowiłem go szukać, poświęcić na to
resztę życia. Niech pan nie mówi, że dla błahej sprawy. Ja, widzisz pan, znałem poetów,
wielkich poetów, może największych, jacy kiedy byli! Ja wiem, co oni znaczą dla narodu...
Zacząłem się tedy włóczyć, szperałem Bóg wie gdzie, po probostwach, po miasteczkach, po
dworach. Żeby pan wiedział, co ja się nacierpiałem. Księża uważali mnie za wędrownego
farmazona, a szlachta myślała, że jeżdżę po prośbie, jak kwestarz, albo że niby zbieram
składki na starych emigrantów, a chowam grosz do kieszeni. Nie wyrzucam ja im tego, ale
niełatwo było znosić. Przyzwyczaiłem się, widzisz pan, do karczem.
Byłbym był dawno dał pokój szukaniu, gdyby nie ta wytrwała wiara, że go znajdę. Co rano
mówiłem sobie: może dziś”, a co wieczora: ,,jutro”. Nie wziąłem nigdy starej książki do ręki,
abym choć przez chwilę nie pomyślał, że go już mam. Spodziewałem się go ciągle, czekałem
go w każdym stosie dawnych druków. Szedłem do nich instynktownie, jak lunatyk do księżyca. Przeczułem je w zakamarkach, w piwnicach. Nauczyłem się wertować tomy i wiedzieć od
razu, co w nich siedzi. Szukałem mego poety ciągle, nieustannie. I raz go nareszcie znalazłem.
Gościszewski słuchał tych wyznań z niepokojem. Źrenice jego biegły za wahadłowym
chodem starca. Nagle przystanął przed nim Sztremer i młodemu zaćmiło się w oczach.
Sztremer zaś mówił dalej:
– Jeżdżąc po świecie za szpargałami z XVIII wieku dostałem się przed trzema laty – było
to w późnej jesieni – do takiego pałacu jak ten. Nie powiem panu, gdzie – bo i na co? Chciałbym tę tajemnicę i ten mój wstyd zabrać do grobu. Czasem wolałbym o tym wszystkim nie
pamiętać!... Biblioteka była na dole jak tu, ale w wielkim nieładzie, bez bibliotekarza. Pracowałem w niej, kiedym chciał, a że w pałacu bywało ludno, siadywałem najchętniej nocami.
Dawali mi tam jakąś łojówkę i czytałem. Raz, już dobrze po północy, zabierałem się wrócić
na górę do siebie, kiedy mnie nagle coś tknęło, żeby jeszcze jeden stos książek przejrzeć.
Była między nimi broszura w takiej marmurkowej okładce alla rustica, jak to je się często
spotyka w przeszłym wieku. Rzuciłem tylko okiem na tytuł i dziś go już nie pamiętam. Coś w
rodzaju Zabawek wierszem – ale nie to. To pewna, że na dole stało: Sandomierz 1794. Na
odwrotnej stronie był napis, który mogę dokładnie powtórzyć, bo go umiem na pamięć, jak
„Ojcze nasz”. Niech pan posłucha: ,,Ten ostatni zostały mi egzemplarz wierszów syna mego,
poległego pod Racławicami, składam do stóp Jaśnie Wielmożnego Pana Wojewody w dowód
wielkich i niezasłużonych łask Jego”. Następowały zwykłe tytulatury, był ,,Wielce Miłościwy
Pan mój i Dobrodziej”, a niżej „pokorna sługa Teofila K.” Daty nie było, ale „nota”. Uważasz
pan, była taka nota: „Inne egzemplarze tej książki i cała drukarnia przez wojska Imperatorowej spalone były”.
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Możesz pan sobie wyobrazić, jak się rzuciłem na tomik. Doznałem zawodu: same miłosne
pieśni do pasterek! Chloe, Doris, Filon, męki, wdzięki, łona, białe ramiona, zwykły zmysłowy
ton XVIII wieku. Przy tym trąciło to wszystko saską porcelaną, takie to było gładkie, wymuskane. Czasem, czasem coś tęskniejszego, szczerszego, ale mało. Były też ze trzy sielanki już
trochę bliższe starożytności, coś, coś, jak eklogi tego Chenier, co go to stracili za Wielkiej
Rewolucji. Wiersze wydawały mi się niezłe, może nawet lepsze od innych współczesnych.
Ale zawsze nie to, czego szukałem... Zaczyna mnie już zdejmować dawna gorycz na tych
ludzi. Mówiłem sobie: i ten nie wiedział, co się wkoło niego dzieje. Cieszyłem się, że choć
zginął uczciwie i młodo, bo byłby także pisał wiersze dla Repnina. Ale potem napotkałem
jakieś „obrazy cnoty”, oczywiście z Plutarcha. Nie było to nadzwyczajne, ale wiedziałem, że
chłopiec rozumie cnotę po rzymsku, że myśli o męstwie, a nie jak ci wszyscy, o tkliwości
serca. Potem oda na ogłoszenie konstytucji, taka sobie, szkolna, trochę napuszysta. Obok zaś
czterowiersz na transparent w dzień Trzeciego Maja i jakiś dłuższy poemat, jakby opis, jakby
wspomnienie tego wieczoru, iluminacji na ulicach. Autor siedział widocznie podczas wypadków w Warszawie. Uderzyła mnie tam zaraz jedna rzecz: brak alegorii, jakiś osobisty ton, coś
prostszego. I wie pan, czym się autor cieszył? Nie zbrataniem stanów, ale wzmocnieniem siły
narodu, wojskiem. Pomyślałem sobie: oho, jakiś młody oficer, może uczeń szkoły kadetów.
Nie frazesy, nie jakobińskie wywody o równości, ale miłość kraju, chęć wojaczki.
Zacząłem dalej czytać i przerzucać, potem musiałem natężać wolę, aby czytać spokojnie.
Czułem, że tracę głowę i że mi się myśli już plączą. Tomik był mały, nie zostawało mi do
końca jak może z tuzin wierszy. Pieśń na obchód rocznicy Trzeciego Maja, naturalnie satyry
na zdrajców. Nie wiem dziś, czy to było dobre, nie pamiętam nawet tytułów, widzę tylko koszlawe czcionki, źle odbite, wciśnięte w gruby papier. Czasem zdaje mi się, że gdybym miał
znowu chwilę zupełnego spokoju w życiu, potrafiłbym zebrać myśli, powiedzieć, co tam było, przypomnieć sobie parę strof. Próbuję często, na przykład teraz, ale wiersze mam tu
gdzieś, w tyle mózgu, nie chcą jeszcze same z głowy wyjść, a nie mogę ich gwałtem wydostać. Wiem, że czytałem w coraz większym rozradowaniu; pamiętam także, że kolumny druku
były coraz węższe, wiersz coraz krótszy i bardziej rytmiczny. Czułem, że te piosenki nie były
już pisane wyłącznie dla siebie, ale i dla towarzyszów, pewno w obozie. Był nawet wiersz
pożegnalny do matki, jakby w przeczuciu bitwy. I jeszcze jeden wiersz miłosny do Chloi.
Chłopiec zaczął był źle, gorzej od Gustawa, ale musiała w nim być dusza, widzisz pan, obudził się jak Konrad. Mówiłem sobie, że przy nim cały Körner – furda, i nawet Romanowski,
chyba jeden Petöfi ... Bo taki dumny, taki prosty, śmiały. Już teraz wiedziałem, że to on, żem
go znalazł. Czytałem już spokojniej, radośnie. Była oda do zhańbionej Ojczyzny, dalej wiersz
do Kościuszki – teraz znowu pamiętam tytuły. A potem stało mi się tak, jak gdyby słońce
wzeszło: Pieśń do odrodzonej Ojczyzny. Wszystko, wszystko, czegom czekał, czegom pragnął – i żal, i skarga, i pogarda dla współczesnych, i taki krzyk, taki hymn, jak gdyby ten
człowiek wiedział, że mówi za całe przyszłe pokolenie. Czekałem tylko, czy na końcu nie
znajdę już słów: ,,Jeszcze Polska nie zginęła”.
Panie, nie pracowałem darmo, nie zmarnowałem życia, nie zawiodłem się. Pierwsza moja
myśl było to podziękowanie Bogu, że nas ustrzegł od klęski, od hańby milczenia i że mnie,
biedakowi, dał na to dowody w rękę. Byłem taki przejęty, tak drżący, taki znużony czuwaniem, żem nie ukląkł, ale siedząc oparłem głowę na dłoniach i zacząłem się modlić. Panie, ja
byłem dotąd człowiek twardy, ja nie płakałem od lat i dopiero potem nauczyłem się płakać.
Ale teraz łzy kapały mi na twarz, takie łzy, których mi i pan, i aniołowie niebiescy mogą zazdrościć. Mówiłem sobie, że wydobędę tego poetę z ukrycia, że go w milionach egzemplarzy
rozrzucę po kraju, że wrócę do Francji, opowiem światu o tym ogromnym śpiewaku. Ogarniała mnie coraz większa błogość – takie rozmarzenie, że, siedząc tak, usnąłem. Ranek zaczął
nareszcie szarzeć i zajrzał mi w oczy. Okna nabrały sinawego, fioletowego koloru. Kiedym
przetarł powieki, ujrzałem na szybach drobniutkie kropelki mgły, osiadłe wśród nocy. Było
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mi ciągle uroczyście na sercu i dobrze. Nie czułem już zmęczenia, pamiętałem wybornie
wszystko, co mi się zdarzyło przed zaśnięciem. Wyciągnąłem rękę po tomik, aby go chwycić,
przekonać się, że jest. Ale go nie znalazłem. Czuć było w pokoju dym i swąd. Przekonałem
się, żem w ciągu snu przewrócił pewno świecę, bo lichtarz z drobnym końcem ogarka leżał na
marmurowym stole. Wszystkie moje notatki musiały spłonąć. Jakoż ujrzałem kupę sczerniałych i pokręconych kartek.
Przeszedł mnie wtedy po ciele taki mróz, jakiego nigdy w życiu nie doznałem. Otworzyłem
usta i chciałem krzyczeć, ale mnie zdjęła trwoga i w tej samotności i pomroku zostałem tak
chwilę z otwartymi ustami. Wstałem i zacząłem szperać. Na płycie kamiennej nie było nic, prócz
zgliszczy; zachowały się tylko tekturowe okładki mojej teczki. Nie mogłem jednak przypuścić,
aby i broszurka przepadła. Szukałem w półmroku, bo drugiej świecy nie było. Szukałem po
wszystkich stołach, po krzesłach, pod stołami. Przeglądałem stosy książek na podłodze, myśląc,
żem tam może tomik odłożył. Potem przyszedł strach przed odpowiedzialnością i niema, zacięta
wściekłość, i gorączka. Zacząłem przerzucać półki, drapałem się po szafach, szukałem tam, gdzie
książki być nie mogło. Wiedziałem, że szukam na próżno, a nie mogłem przestać.
Nareszcie usiadłem znowu i zdaje mi się, żem się na chwilę zdrzemnął, właśnie kiedy
słońce wschodziło. Wytrzeźwiła mnie dopiero zupełna jasność. Zrozumiałem wszystko, com
zrobił. Był jeden, może jedyny egzemplarz na świecie, a jam go przez niedbalstwo spalił. Bo,
gdybym – widzisz pan – był wtedy ukląkł, wszystko by się nie stało.
A może też – i mówiąc to, cofnął Sztremer ręce w tył, jak człowiek, którego biorą na tortury – może mi się to wszystko tylko śniło.
Com potem robił, to już mniejsza. Nie płakałem jeszcze wtedy. Zebrałem w jakimś strachu nie
dopalone resztki papierów i wrzuciłem do pieca, jak złoczyńca – aby ukryć ślad zbrodni. Kiedy
się ludzie obudzili w pałacu, kazałem służącemu, aby podziękował państwu za gościnność, i z
torebką w ręku poszedłem na wieś, nająłem furę, pojechałem na kolej. To wszystko robiłem naprawdę. jak we śnie, jak gdybym się jeszcze ciągle nie mógł otrząsnąć z tego mroku, wśród którego się dzisiaj obudziłem. Na bryczce zebrałem jednak myśli i przypomniałem sobie całą rzecz
tak, jakem ją panu opowiedział. Skleiłem w głowie tytuły wierszy i ten napis matki autora.
We Lwowie przepędziłem dwa tygodnie w jakimś oszołomieniu. Pamiętam tylko chwilowe, takie silne napady rozpaczy, że chciałem się topić. Ale mi Bóg łaskawy wiary zupełnie
nie odjął. Zrozumiałem wkrótce, że jeżeli dotychczas szukać była to moja dobra wola, to teraz
jest obowiązek. Pamięta pan, jak tam było napisane: „Ten ostatni zostały mi egzemplarz”?
Więc matka musiała mieć ich więcej. A przecież przesłał pewno jeden i tej Chloi, skoro ją
jeszcze w wojsku wspominał. Egzemplarz może jeszcze gdzieś być – tylko gdzie?
Ja, widzisz pan, szukam też od blisko trzech lat. Ale jestem stary. Dopóki żyję, niech pan o
tym nie mówi nikomu. To już jest moja ostatnia próżność na świecie, nie chcę, żeby ludzie
wiedzieli, com zawinił. Ale jak się pan dowie, że Sztremer umarł, niech pan nie żałuje czasu i
niech pan coś zrobi dla sprawy. Wyspowiadałem się przed panem z całej nędzy mego życia,
niechaj mi pan teraz przyrzeknie, że i pan będzie szukał. Łatwiej mi będzie umrzeć. Bóg mi
prędzej przebaczy.
Gościszewski wstał z krzesła i podał starcowi rękę, ale nie powiedział ani słowa, bo szczęki mu drżały i nie chciał się rozpłakać.

V
Po wyjeździe Sztremera bibliotekarz rozpoczął metodyczny przegląd całego józefpolskiego księgozbioru, zarówno rękopisów, jak druków. Nie znalazł nic. Zabrał się więc, chociaż z
niechęcią, do dawnej swojej pracy, ale mu wśród pisania strzelało ciągle do głowy, że na tej
półce albo w owej pace mógłby się tomik znaleźć. I wtedy odkładał robotę na bok, a szperał.
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Czasem budził się w nim dawny człowiek. Wyrzucał sobie, że to zajęcie się cudzą sprawą jest
tylko formą próżniactwa, gniewał się na starego, któremu się coś przyśniło, i na siebie, że jak
baba snom wierzy. Kiedy się tak nastrofował, praca szła mu zazwyczaj przez kilka dni, ale go
coś zawsze dręczyło. Czuł sam, że pisze tylko mechanicznie, że pracuje tylko połową swej
myśli, że, gdy przestaje się zmuszać, wybucha w nim z dawną siłą ta jedyna istotna jego myśl,
co, jak podziemna rzeka, sączy mu się nieustannie w głębi, na dnie głowy, myśl, gdzie jest,
czy jest gdzie tomik Sztremera? I, żeby sobie ulżyć, szedł do półek, i znów się zaczynało szukanie.
Najgorzej było mu w lipcowe gorąca. Przywykł teraz do późnego wstawania i co dzień postanawiał pisać w nocy, ale noc schodziła potem na przeglądaniu manuskryptów albo dawnego inwentarza biblioteki, oprawnych i kartkowych katalogów. Dobrze mu było tylko z nimi;
nocami miewał dobre, ufne chwile. Ale kiedy rano wstał i przekonał się, że książka znowu ani
na krok nie postąpiła, ogarniała go złość i poczucie niemocy. Przypominał sobie wiadomość,
wyczytaną przed laty w gazecie, że w Ameryce jest jakieś miasteczko, w którym panują zaraźliwe wariacje i gdzie mieszkańcy doznają po kolei tego samego obłędu.
Ulgę zaczęły mu dopiero przynosić długie spacery po okolicy. Chodził po górach, drapał
się na szczyty, szukał jelenich tropów, męczył się fizycznie, a uwagę jego pochłaniały strumienie, polany, stare świerki, ścieżki, opasujące skałę, cała głucha natura, od której był odwykł.
W początku października wszedł raz do niego Mikołaj z wiadomością, że pan Sztremer
umarł w Przemyślu. Na dowód przynosił numer dziennika, gdzie nieboszczyk występował
jako „znakomity historyk” i ,,słynny archeolog”. Po pierwszej chwili żalu Gościszewski sam
się zadziwił, że go ta wiadomość uspokaja. Zatelegrafował do księcia z doniesieniem, że
skończył pracę, i z prośbą o natychmiastową dymisję. Nazajutrz przyszła z Rzymu odpowiedź, w której książę w uprzejmych słowach namawiał bibliotekarza do pozostania na stanowisku, dodawał jednak, że w razie naglącej potrzeby zwalnia go z obowiązków i prosi o
wręczenie kluczy i inwentarzy zarządcy dóbr józefpolskich. Zajęło to jakiś czas, po czym
Gościszewski odebrał pensję, której od dawna nie pobierał z kasy. Robił to wszystko spokojnie, systematycznie, jak człowiek, który nie potrzebuje się namyślać, bo jest w zupełnej zgodzie z samym sobą. Czuł, że nie ma co zwlekać, bo prędzej czy później puści się w świat i
będzie szukał, aż znajdzie. Jakoż, pożegnawszy się z proboszczem i z Mikołajem, wyjechał na
pociąg tą samą furmanką, która przed pół rokiem odwoziła Sztremera.
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MARIA RODZIEWICZÓWNA
1863 – 1944
Gdyby który z warszawiaków zawędrował podczas okupacji hitlerowskiej do kamienicy
Blocha na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej i zaszedł na jej trzecie piętro, do mieszkania
państwa Krauzów, znalazłby w tym mieszkaniu dwa skromne pokoiki sublokatorskie, a w
nich blisko osiemdziesięcioletnią, ale jeszcze pełną życia staruszkę, której oryginalne oblicze,
okolone siwą grzywą włosów, miało w sobie – jak powiadali jej znajomi – „coś ze starego
lwa”.
Maria Rodziewiczówna – ona to bowiem była ową staruszką – schroniła się w tych pokoikach dopiero na początku okupacji, ściągnąwszy tutaj aż z krańców Grodzieńszczyzny, gdzie
przez ponad pięćdziesiąt lat gospodarowała w niewielkim majątku rodzinnym, dzieląc czas
pomiędzy zajęcia rolnicze a wytężoną i niezmiernie owocną pracę literacką, która autorce
przyniosła olbrzymią popularność, a czytelnikom – kilkadziesiąt rozchwytywanych w swoim
czasie powieści i utworów nowelistycznych.
Owa gospodarka w Hruszowej nie była bynajmniej tak pospolitą w owych czasach obszarniczą sielanką. Rodziewiczówna zabrała się do niej jako osiemnastoletnia panna, świeżo wypuszczona z klasztornej szkoły u jazłowieckich niepokalanek, a zabrała się po to, aby zarobić
na posag dla młodszej siostry i aby spłacić długi ojca, stryja oraz brata-hulaki. Bezustanna a
mozolna praca na roli, na którą młoda dziewczyna wychodziła ubrana w juchtowe buty i w
grubą kurtę z białoruskiego samodziału, zahartowała przyszłą pisarkę i uczyniła z niej kobietę
dzielną i odważną, wymagającą w stosunku do innych, ale przede wszystkim w stosunku do
siebie samej, a przy tym rozkochaną w ziemi rodzinnej i w tradycjach drobnoszlacheckich.
Nic też dziwnego, że takie właśnie uczucia najsilniej odezwały się w jej pierwszych utworach powieściowych, aby stać się z czasem wyraźną dominantą wszystkich następnych, których bohaterami są prawie bez wyjątku ludzie mocni, twardzi i drapieżni, ale zarazem uczuciowi, ucieleśniający dla Rodziewiczówny ideał jakichś nowych rycerzy kresowych.
Gdy Rodziewiczówna otrzymała nagrodę konkursową za swój pierwszy utwór literacki,
powieść Straszny dziadunio, zakupiła za te pieniądze obszerny księgozbiór i na dłuższy czas
zatopiła się w lekturze, która stała się równocześnie jej szkołą życia i jej uniwersytetem. Gdy
otrzymała z kolei nagrodę za swoją drugą – a dodajmy: i najlepszą – powieść, Dewajtis, wyjechała za granicę, aby rozszerzyć swoje horyzonty myślowe i wzbogacić wyobraźnię pisarską. Obie podróże – po książkach i po obczyźnie – wyraźnie odbiły się na następnych utworach młodej autorki, ale nie uczyniły ich ani głębszymi pod względem ideowym, ani wyższy264

mi pod względem artystycznym od wspomnianych już pierwszych prób powieściowych. Nie
zmienił się również ich swoisty klimat emocjonalny, wypełniający wszystkie dzieła Rodziewiczówny – przynajmniej w niektórych ich partiach – jakimś nieokreślonym nastrojem przygnębienia i melancholii.
Genezą owego nastroju mogły być najwcześniejsze przeżycia pisarki, która pierwsze
osiem lat swego życia spędziła pod stygmatem tragicznego niby-sieroctwa, zarówno ojca bowiem, jak i matkę (prawie zaraz po odbyciu połogu) popędzono w 1863 r. na Syberię.
Los chciał, żeby te ciężkie chwile z pierwszych miesięcy jej życia powtórzyły się jeszcze
raz w miesiącach... Ostatnich, sędziwa pisarka bowiem, wygnana ze stolicy razem z całą jej
ludnością po powstaniu 1944 r., musiała szukać schronienia z dala od najbliższej rodziny i
zmarła, jeszcze w tym samym roku, w jakiejś cichej leśniczówce w województwie warszawskim.

265

FILANTROP

– Mój łaskawco, chcesz mnie wyciągnąć z domu do siebie na wigilią... Po co? Żebym się
rozchorował? Może potem zechcesz, abym szedł z wami na Pasterkę, i żeby mnie tam okradli! Lari-fari, mój drogi! Już mi się to raz zdarzyło, ostatni raz, kiedym tradycyjnie spędzał
dzisiejszy wieczór. Nie wczoraj – lat temu dziesięć. Od tej pory dałem za wygraną trzem rzeczom: filantropii, poszanowaniu tradycji i modnym nabożeństwom, czyli: nie czynię nikomu
dobrze, nie jem ryby na sianie i nie chodzę na Pasterkę. Śmiejesz się? To wcale nie zabawne,
to głupie.
– Cóż to? Okradli szanownego pana?
– Gorzej, bo oszukali!
– Ejże! Pana? Chyba ładna kobieta?
– Bredzisz! Po pierwsze: jak ognia zawsze bałem się kobiet, a po drugie: jeśli mężczyznę
oszuka kobieta, ano, to choć najlepszy jego przyjaciel przez życzliwość, a znajomi przez
grzeczność powiedzą, że on nieszczęśliwy; ale gdy dojrzałego mężczyznę oszuka dziecko, no,
to rzecz skończona, on jest głupi! Co?
– Więc pan dobrodziej miał dziecko?
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– Jakie gadanie! Żebym je miał, toby mnie dawno zagryzło, nie wspominając o żonie, która by mnie zrujnowała. Nie, nie! Nie miałem nigdy nikogo. Może bym miał, ale właśnie ów
wypadek uleczył mnie raz na zawsze od wszelkich tęsknot i serdeczności! Było to tak, jakem
mówił, przed dziesięciu laty...
Stół zasłany, ogień na kominie, zapach różnych smacznych rzeczy z kuchni mnie zalatywał. Wtem coś, ktoś do drzwi się skrobie. Służba była zajęta, idę sam otworzyć.
Przede mną stoi dziecko, chłopiec, obdarty, zziębły, bosy, i płacze.
– Czegoś tu?
– Sierota! Kawałeczek chleba, zimno! – bełkoce.
Ano zimno, prawda; mróz dochodził dwudziestu stopni.
– Gdzież twój ojciec? – pytam, myśląc, że się zmieszał.
– Nie ma, umarł!
– A matka?
– Nie ma, umarła.
Bez kwestii, mówi prawdę.
Byłem wtedy filantropem.
Wystaw sobie, mój łaskawco, zaprosiłem tego brudasa do siebie, a ponieważ służba wciąż
była zajęta, sam go umyłem, uczesałem, dałem swoje nowe kamasze (były wprawdzie za
wielkie), swój surdut (mógł mu służyć w potrzebie za namiot), no i wszystko inne, na wyrost
obmyślane. Takem się sprawił, że nim lokaj oznajmił wieczerzę, ten błazen wyglądał, jak
mysz w płaszczu; no, ale szykownie, i zasiadł naprzeciw mnie za stołem.
Jak on jadł, mój łaskawco! Za trzech, nie! Za siedmiu. Co nie zjadł, to oczyma pożerał, a
ręce i oczy to mu biegały łapczywie, jakby i do kieszeni chciał resztę schować.
Może i ja, na taki apetyt patrząc, zbytnio przeładowałem żołądek, a może niesłusznie siebie oskarżam. To ten łotr był wszystkiemu winien.
Po wieczerzy zaczynam śledztwo.
– Gdzież mieszkasz?
– Gdzie się trafi!
– Co robisz?
– Nic! Za małym! Wałęsam się koło rzeki.
– To źle. Dla małego są małe roboty. Zaproteguję cię do szewca Zadorskiego!
– Dziękuję, mój złoty panie.
– A teraz się zbieraj. Pójdziemy na Pasterkę. Przenocujesz u mnie przez święta.
Poszliśmy. Włożyłem na siebie palto, do kieszeni portmonetkę, na wierzch niedźwiedzie i
poszliśmy.
W bramie spotykamy szopkarzy.
Chłopcu, jak budę zobaczył, stanęły świeczki w oczach, zagapił się i przyzostał.
– Cóż tam! – wołam,
– Mój złoty panie! – powiada – żeby mi taki domek na własność, tobym teatr robił!
– Głupiś! – burknąłem.
Zamilkł i już cichutko zaszedł do kościoła.
Tam, jak wiadomo, ścisk, zaduch, oprócz najbliższych karków nic nie widać.
Stoję blisko kruchty, chłopiec obok. A wtem, gdy nas bardzo ścisnęli, czuję rękę popod
niedźwiedziami w kieszeni. Chwytam za rękaw, ciągnę do siebie, złodziej do siebie.
Aż tu drze się materiał rękawa, zostaje mi w ręku kawałek, a znika ręka, złodziej i portmonetka. Masz tobie!
Patrzę za łotrem, chłopca nie ma; podnoszę do oczu szmatek: mój surdut !
A tu tłok, ani się obrócić!
Zaraz mnie wtedy chwyciły boleści!
Doktorowie dowodzili, że to niestrawność i gastrycyzm, ale co oni wiedzą!
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Ja ci mówię, że to było rozlanie żółci i atak na wątrobę – z irytacji, ze wstydu i z zawodu!
Mówiłem ci przecie, że wtedy byłem filantropem, to dokładnie rzecz maluje.
Mogła mnie apopleksja ubić, a jeszcze bym się nie dziwił.
Straciłem tedy ogólnie na tej sprawie: garnitur wcale niezły – trzydzieści rubli; kamasze –
siedem rubli; portmonetkę, a w niej piętnaście rubli; honorarium doktorów – pięćdziesiąt rubli; lekarstwa – dwanaście rubli; drobne koszta, jako: felczery, dorożki, dozorczynie – trzydzieści rubli; summa summarum; sto czterdzieści cztery ruble, że nie wspomnę już o kopiejkach, chociaż z pewnością były! Nie powiem nic nad to, bo to dosyć!
Teraz idź, mój łaskawco! Widzę, że ci śpieszno do tej ryby i nabożeństwa, a tu cię zatrzymałem niepotrzebnie. Nie śmiejesz się? A co? Przyznajesz, że to nie zabawne, ale głupie!
– Przyznaję, że to smutne!
– Gadaj zdrów! Wiem, że przez grzeczność omijasz najsłuszniejsze określenie. No, no, nic
nie szkodzi... Szczęśliwych świąt! Wpadnę do was, gdy zaczniecie jeść po ludzku. Adie!
Przyjaciel odszedł.
W mieszkaniu zrobiło się cicho. Żadnych szczególnych przygotowań, żadnych uroczystości.
Gospodarz czytał, póki stało krótkiego, grudniowego dnia; potem przechadzał się po bogatych, pustych pokojach; wreszcie w gabinecie, u okna, siadł wygodnie w fotelu i zadrzemał,
ukołysany zmierzchem.
Służba skupiła się w kuchni i dopiero skończywszy swą ucztę, zapaliła lampy i podała panu przybory do wieczornej herbaty.
Potem uwolnili się wszyscy na wieczór i zostawili go samego wśród dostatków i ciszy. Co
miał robić wieczorem? Gazety nie było, wista nigdzie nie znajdzie. Będzie drzemał. Drzemał
tedy. Kiwał się naprzód i w tył, potem dla rozmaitości z boku na bok, wreszcie zaczął wtórować ruchom delikatnym chrapaniem. Śniły mu się nawet różne rzeczy, a w końcu, że ktoś do
drzwi skrobie.
Przypomnienie tamtego tragicznego skrobania tak go poruszyło, że aż się zbudził.
Pierwszym wyraźnym uczuciem była wilgoć na brodzie; musiał ją, śpiąc, umoczyć w nie
dopitej filiżance herbaty.
Drugim wyraźnym uczuciem był rzeczywisty hałas u drzwi: ktoś z lekka pukał. Zupełnie
jak wtedy, nieśmiało, nie używając dzwonka.
Wstał, już z daleka zaczynając wymyślać:
– Obieżyświaty, urwipołcie, bosochody! Niech no który się teraz pokaże!
Jedną ręką ujął bambus, drugą drzwi otworzył. Przed nim stał młody chłopak, z szopką na
plecach, a latarką w ręku.
Staremu na ten widok groziło ponowne rozlanie się żółci i atak na wątrobę.
– Czego, ty hultaju! Wynoś się prędko! Tutaj nie ma kucharek, dzieci i próżniaków! Precz!
Ale chłopak, na jego widok, skrzynkę swą prędko z pleców zrzucił, latarkę postawił, a
sam, jak długi, do nóg mu upadł.
– A to co za komedia! Aha! Chcesz mnie zdurzyć, wkraść się do przedpokoju i ściągnąć
może niedźwiedzie tym razem! Już ja was znam. Miałem już takiego, co mi wziął garnitur,
buty i portmonetkę!
Chłopak trochę się podniósł. Nos miał umazany czernidłem od butów. Snadź aktu pokory
nie spełnił powierzchownie.
– To ja, panie! – rzekł.
– Co? Ty!
– Ja, panie, ukradłem, ale tylko pieniądze. Garnitur dał mi pan i resztę.
Stary z wrażenia umilkł, a chłopiec trochę śmielej dalej ciągnął:
– Było w portmonetce 15 rubli i 27 kopiejek. Stary wtedy wybuchnął:
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– Łotrze! Śmiesz jeszcze drwić z mojej łatwowierności!... Umykaj, bo jak jeszcze słowo
piśniesz, każę cię . do cyrkułu odstawić! A bezwstydnik jeden! W oczy się do złodziejstwa
przyznaje. Może myślisz, że ja jeszcze filantrop? Już – nie, dzięki tobie.
– Proszę pana, kiedy ja ich odnoszę!
– Co za „ich”!
– Pieniądze, com ukradł.
Naprawdę odniósł – i podawał mu je w otwartej portmonetce – tej samej – ukradzionej.
Łzy mu stały w oczach, dobre łzy.
Ale stary nie brał i minę miał taką, jakby go znowu „porywały boleści”.
– Proszę pana, nie te same, ale tyleż – i uczciwie zarobione. Za tamte kupiłem szopkę. Ot,
tę samą, co mam, i co rok obnoszę. Ale mnie to gryzło, gryzło. Zaraz wtedy po świętach rzuciłem włóczęgę; wzięli mnie do terminu do szewca; dużom biedy zaznał, ale już drugi raz
cudzego nie ruszył, a ciągle myślałem tę szopkę sprzedać i panu pieniądze odnieść! Ale tak
mi jej szkoda było! Więc zacząłem grosz do grosza składać, w szczelinę od podłogi, w komórce, gdziem sypiał. Już mnie na czeladnika wyzwolili, a ciągiem zbierał: i datki na piwo, i
za reperację, i za posyłki. Onegdaj dobrałem się do skrytki i obrachowawszy, wszystkie odnoszę. Niech mi pan odpuści, jak ksiądz na spowiedzi wczoraj odpuścił, gdym mu swój zamiar
odkrył.
Znowu staremu do nóg padł i płakał. A ten się cofał, jakby wystraszony.
– Co ty robisz! Czego ty chcesz! Odpuścił ci ksiądz – no, no – to dobrze! Ja także. Cóż
znowu? Ależ bo wstań! Dosyć tego!
– Proszę pana, ja jeszcze coś przyniosłem! – wyjąkał chłopiec, wyciągając coś z kieszeni,
co je rozdymało ogromnie. – Za te kamasze, co mi pan wtedy dał, tom ja panu parę takich
uszył, że jakby chcieć, nie podrą się za trzy lata. Majster je widział i chwalił, a on człowiek
wybredny! Niech panu służą zdrowo!
Zakłopotany, nieśmiały, kamasze u nóg mu złożył, portmonetkę umieścił na stoliku w
przedpokoju, gdzie się wskutek cofania starego znaleźli.
Wtedy odetchnął i twarz jego ospowata i blada rozpromieniła się dziecinnie.
– Kiedym grzechu zbył, pana przeprosił, to już sobie pójdę. Daj Boże panu szczęście!
Pocałował go w rękę i odchodził, gdy się znowu namyślił.
– Proszę pana – rzekł prosząco – a może by pan chciał moje Betlejki zobaczyć! Uchowaj
Boże, nie chcę datku! Tak, żeby pan zobaczył, jakie pyszne figury i jakie ja dialogi powymyślałem! Kantyczki to całe na pamięć umiem.
Na zgryźliwą twarz starego wystąpił uśmiech.
– Ano, pokaż, błaźnie! – rzekł.
Chłopak poskoczył.
Tekturowy domek znalazł się we drzwiach, zapłonęły kolorowe światełka, wystąpił czerwony Herod, czarny Diabeł, biała Śmierć, a potem królowie i pastuszki, Krakowiacy i Węgrzy, Żydzi i Cyganie.
Stary wciąż patrzał, słuchał uważnie kantyczkowych dialogów i śpiewów – czasem się
uśmiechał. Wreszcie kurtyna spadła i twarz chłopca wyjrzała zza budki.
– A gdzież mnich ubogi? – zaprotestował jedyny widz.
– Ej, proszę pana, nie trzeba! To dla tych, co płacą! Pan mi dosyć dał!
– Nic nie szkodzi. Chcę do końca widzieć! Daj mnicha, błaźnie!
Mnich przyszedł. Staruszeczek był z brodą po kolana i z workiem na piersi.
Patrzący sięgnął na stolik, podszedł bliżej i z odzyskanej portmonetki wysypał mu całą
zawartość, mówiąc:
– Naści, dziadku, żebyś więcej nie żebrał.
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Dziadek się przewrócił, bo ręka prowadząca go puściła. Pieniądze posypały się po scenie,
aż pod żłobek, pod stopy Marii i Józefa, a chłopiec znowu leżał u kolan dobroczyńcy. Ale ten
już oprzytomniał.
– Co to za historia? Idź precz! Także koncept! Masz i portmonetkę! A pamiętaj nie mnie,
ale księdza, bo to pewnie on cię nauczył. No, dosyć tego! Marsz! Nie mam czasu błazeństwem się zajmować! Po świętach żebyś mi tu był i do majstra mię zaprowadził! A teraz ruszaj do kucharek i dzieci!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
W przedpokoju na stoliku zostały kamasze. Stary na nie chwilę popatrzał, wargi wydął,
oczy zmrużył – i do okna podszedł.
Za nim noc była, rozświecona na niebie gwiazdami, na ziemi – secinami okien, gdzie się
choinki paliły.
Usta starego poruszały się, jakby coś żuł, palcami machinalnie bębnił w szybę.
Wtem na Pasterkę pierwszy dzwon się ozwał, za nim drugi i trzeci.
Stary od okna odstąpił, znowu na kamasze popatrzył.
– Mnie się zdaje, że ja znowu będę filantropem – zamruczał – i konserwatystą – dodał,
wkładając niedźwiedzie, biorąc laskę i kapelusz.
Potem wyszedł prędko, bo dzwony rozkołysane, zda się, wołały żołnierza do chorągwi.
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KAZIMIERZ TETMAJER
1865 – 1940
Kiedy Tetmajer miał dziewięć lat, mało się nie rozbił w górach, lecąc w Strążyskach z
uboczy do wyschłego koryta potoku. Uratował go wtedy przed rozbiciem siedemdziesięciotrzyletni Seweryn Goszczyński, kolega jego ojca z powstania listopadowego, a Tatr ogromny
miłośnik i piewca.
„On mię potem do poezji pchnął” – zwierza się Tetmajer w jednym z opowiadań swego
przepięknego zbioru Na Skalnym Podhalu, zbioru, który może by się również nie narodził,
gdyby nie Dziennik podróży do Tatrów Goszczyńskiego. Tak więc dziwnie się złożyło, że i
rodowód Tetmajera-poety, i rodowód Tetmajera-nowelisty mają u swego początku tę samą
szanowną postać starego belwederczyka, przybysza z dalekiej Ukrainy, oczarowanego nie
znanym mu przedtem pięknem gór oraz urokiem góralskiego folkloru.
Inaczej było z Tetmajerem, który na Podhalu urodził się i wychował.
„U nas w Ludźmierzu było ślicznie – opowiadał po latach o rodzinnej wiosce podhalańskiej, nabytej przez ojca w r. 1855 – Dunajec szedł przez wieś popod sam dwór. Były ciche
pola, kamieńce puste (...), były rozlewiska wodne (...). Był las smrekowy, pusty, milczący
(...). Były zarośla i zagaje tajemnicze (...). Były na koniec z jednej strony góry Beskidy, z
drugiej Tatry, cały łańcuch, jak stalowy mur”.
Ten ukochany, pamiętany przez całe życie krajobraz podhalański oraz ten ściśle z nim
związany klimat literacki, wywołany przez osobę i dzieła Goszczyńskiego, były bodaj głównymi czynnikami kształtującymi twórczość Tetmajera. One też znajdują się u genezy jego
najcenniejszych dzieł literackich: zarówno w poezji, gdzie na pierwsze miejsce wybijają się
liryki tatrzańskie oraz wspaniałe legendy Janosikowe, jak i w prozie epickiej, w której królują
nie powieści bynajmniej (choć ich kilka napisał), ale właśnie opowiadania podhalańskie,
zwłaszcza zaś te ostatnie, Tetmajer bowiem – gubiący się po trosze w obszerniejszej i bardziej
złożonej strukturze powieściowej – czuł się prawdziwym mistrzem, gdy chodziło o wypełnienie ciasnych ram utworu nowelistycznego.
Doskonałym przykładem owego mistrzostwa jest właśnie nowela o księdzu Piotrze, istny
majstersztyk tego gatunku literackiego, plastycznie (a jednocześnie dyskretnie) ukazujący nie
tylko aktualny „portret” bohatera, ale i całą właściwie jego biografię, która wyraźnie jest już
nastawiona na zamknięcie, tak że koniec noweli i koniec bohatera stapiają się ze sobą w jakiś
jeden, wyjątkowo harmonijny akord finalny.
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Taki harmonijny akord finalny nie stał się niestety udziałem samego Tetmajera, którego
bujne i barwne życie zostało przedwcześnie wykolejone tragiczną chorobą mózgową (tumor).
Początkowo zachmurzyła ona tylko pogodne usposobienie poety, potem, coraz bardziej przybierając na sile, uniemożliwiła mu jakąkolwiek pracę literacką, nareszcie – mniej więcej na
dziesięć lat przed jego zgonem – zamroczyła mu umysł straszliwą manią prześladowczą,
przemieniając tego wykwintnego niegdyś światowca w odstraszającego swoim wyglądem
abnegata, w którego chorym mózgu roiły się najfantastyczniejsze podejrzenia w stosunku do
wszystkich przyjaciół i znajomych.
Ostatnie lata życia spędził Tetmajer w Warszawie, mieszkając w jednym z największych
hoteli i trawiąc czas – jeśli tylko była pogoda – na samotnych spacerach wokół gmachu hotelowego. Gdy zapytano go kiedyś, co robi – odpowiedział lakonicznie, ale jakże wymownie:
„Przygotowuję się do drogi!”
Koniec owej drogi był już niedaleko. Po zajęciu Warszawy przez hitlerowców Tetmajera
wyeksmitowano po prostu z hotelu i skazano na tułaczkę po bruku. Co robił i gdzie przebywał
później – a był już wówczas prawie zupełnie ślepy – nie wiadomo.
Epilog przypadł na mroźny styczeń 1940 r., kiedy to w zaspie śnieżnej na jednej z ulic
warszawskich znaleziono nieprzytomnego, biednie odzianego i strasznie wynędzniałego starca, którego przewieziono do Szpitala Dzieciątka Jezus. Starcem tym, który jeszcze tej samej
nocy wyzionął ducha na twardym łóżku szpitalnym, był Kazimierz Tetmajer.
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KSIĄDZ PIOTR

– Jakiegoś to herbu, panie Dzięgielewski? Cykoria?
– Ozoria, do usług księdza kanonika dobrodzieja.
– Aha!... No proszę, kto by myślał... A napiłbyś się, panie Dzięgielewski herbu Ozoria,
wódki?
– Jak wola księdza kanonika. Czemu nie?
– A jakążbyś wasan dziś preferował? Anyżówkę czy kminkówkę?
– Ano, tak po prawdzie żeby powiedzieć, to kminkówka, ze względu, jako jutro jest wtorek, wydaje mi się racjonalniejsza.
– O! Jakimże to górnym stylem przemawiasz! Myślałby kto, żeś z nieboszczykiem Słowackim Króla Ducha komponował. Ale cóż to ma do tego, panie Dzięgielewski, organisto?
– Niby co, za pozwoleniem księdza kanonika, ma co do czego mieć? –– Kminkówka do
wtorku?
– Ano, po prawdzie żeby powiedzieć, to ona może i nic do niego nie ma.
– To dlaczegóż wasan powiedziałeś?
– E, kiedy to jegomość to tylko zawsze tak człowieka musztruje...
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– Hol ho! panie Dzięgielewski, organisto kłonicki! Pamiętasz, jakem was maszerować
uczył, tu na dziedzińcu przed plebanią, kiedy to się na burzę zabierało? I karabinem machać?
Choć, co prawda, tom sam maszerować nigdy nie umiał, bom służył w jeździe i miał pałasz,
nie karabin. Pamiętasz, panie Dzięgielewski, jaki był ze mnie tęgi oficer w piątym pułku ułanów za księcia Konstantego? Jakiego miałem konia kasztanka, ho! Pamiętasz waść, panie
Dzięgielewski?
– Jakże mogę pamiętać, księże kanoniku dobrodzieju, kiedy wtenczas moja matka, jeszcze
panną bywszy, w Sabańciszkach na jarmarkach tańcowała?
– A prawda, panie Dzięgielewski, że tyś cokolwiek młodszy ode mnie. Wieleż to wiosen
sobie liczysz?
– W metryce mam, jakom się urodził w trzydziestym drugim, z ojca Kaspra Mateusza i
Kleofazji Zaściańskiej, Ozoria Dzięgielewskich małżonków.
– I od razu miałeś takie żółte wąsy, panie Dzięgielewski, organisto?
– Ou, gdzie zaś! Jakże mogłem wąsy mieć dopiero . z łona matki wyszedłszy?
– A był Rzymianin dentatus, co się z zębami urodził, dlaczegóżby nie miał być Dzięgielewski „wąsatus”? Czyś to co gorszego od jakowego poganina albo co?
– Pewnie, żeśmy od pogan lepsi – jeszcze szlachta...
– A widzisz. A ja się urodziłem w siedmset dziewięćdziesiątym dziewiątym, a teraz mamy
ośmset ośmdziesiąty szósty, to ileż mi jeszcze do setki brakuje, panie Dzięgielewski herbu
Cykoria?
– Ozoria, żeby po prawdzie powiedzieć, do usług księdza kanonika dobrodzieja.
– Niech mu będzie. No, wiele?
– Żebyś ksiądz kanonik miał dziewięćdziesiąt, toby brakowało dziesięć.
– A żebym miał sto, toby nie brakowało nic, prawda?
– E, kiedy to jegomość musi zaraz człowieka stropić. Jak się zaś od dziesiątki odejmie...
– No, wiele, prędko?
– Ouu, przecież to tak zaraz...
– A nibyś taki, panie Dzięgielewski, w rachunkach nagły jak Żyd w tańcu. To już ci pomogę. Trzynastka mi brakuje do setki. Wieleż to czyni?
– Właśnie chciałem powiedzieć, na psa urok, ośmdziesiąt siedem.
– Trzynastka, panie Dzięgielewski, trzynastka, feralna cyfra. Ale, jakem szlachcic, jakem
Piotr Załański, nie opuszczę Panu Bogu od setki ani dnia, na honor, nie opuszczę. Czym to
jeszcze nie krzepki? Zeszłej niedzieli, pamiętasz waść, jakem huknął z ambony ku panu Karasowskiemu Bolesławowi z Wólki, co był zasnął w ławce, tak się wzdrygnął, aż mu okulary z
nosa spadły. Oho ! Jeszcze się nie dam. Napiłeś się, panie Dzięgielewski, wódki?
– Jakże, kiedy ksiądz kanonik tylko obiecać raczył?
– No to wyjmijże karafeczkę z kredensu. A że dziś jest poniedziałek, a jutro wtorek, dwie.
Nie tę, tamtą, tak. Na tę intencję łykniesz sobie naprzód anyżówki, potem kminkówki.
– Za łaską księdza kanonika.
– Łyknąłeś?
– Niby tak.
– Teraz drugą.
– Niby już.
– Zakąszę teraz pierniczkiem. Dobry?
– Hm! hm! Delicje !
– No to idźże teraz, panie Dzięgielewski, do domu, a kłaniaj się pięknie pani Dzięgielewskiej i pannie Anastazji Paprykowskiej, jej siostrze ciotecznej, a ja sobie. tymczasem pacierze
poranne odmówię. Bóg z tobą, panie Dzięgielewski herbu Cykoria.
– Całuję rączki księdza kanonika dobrodzieja. Ozoria!
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I pan Dzięgielewski obtarłszy rękawem płowe, siwiejące, długie wąsy pocałował księdza
kanonika niżej łokcia i wyszedł.
Wówczas staruszek przeżegnał się, złożył ręce na piersiach i począł chodzić po pokoju
jednostajnym, wolnym krokiem, szepcąc półgłosem modlitwy, zaś stary gończy Zagraj, śpiący dotychczas pod kanapą, otwarł najprzód jedno oko, potem drugie, wstał, przeciągnął się,
ziewnął, i jak to już od lat dawnych zwykł był czynić codziennie, puścił się krok w krok za
swoim panem. Od czasu do czasu staruszek ręką muchy uprzykrzone odganiał, od czasu do
czasu kłapał na nie zębami stary Zagraj, i tak chodzili obaj aż do śniadania.
W trakcie modlitwy ksiądz Piotr spoglądał niekiedy na ścianę, gdzie wisiały pięknie wypolerowane dubeltówki i tkwiły wielkie, rosochate poroża jelenie, przyglądał się chwilę kwitnącym w doniczkach na oknie hiacyntom i azaleom albo wybujałym pod oknem malwom i
słonecznikom, niekiedy przewiódł mimochodem oczyma po zrównanych w rząd cybuchach i
połyskujących piankowych fajkach lub też nie przerywając szeptu pacierza przed szafą z
książkami się zatrzymał, tę, ową poprawił i szedł powoli dalej, pies zaś za nim. Na świat też
nieraz spojrzał, bo na dziedzińcu uwijali się parobcy w pąsowych kabatach, pan Walenty Mościk, ekonom, krzyczał i komenderował, młode psy rozganiały kurczęta, stary, obłaskawiony
żuraw, Marcin, źróbki płoszył i indorom się sprzeciwiał. Gwar był i ruch. Dziewki w żółtych i
pstrokatych chustkach na głowie przechodziły, nucąc tęsknie i rozwiodle, pawie roztaczały
świetne ogony i puszyły się wlokąc skrzydła po ziemi, gołębie chmurą zlatywały znad dachów i wznosiły się nad nie zataczając wielkie koła. Na to wszystko padało poranne słońce,
bardzo jasne i promieniste, kładło plamy złotawe na ziemi i słało poświetl mieniącą na lipach
i brzozach.
Ksiądz Piotr nie przestając się modlić, patrzył w okno, siwy i cichy, z dłoniami, zetkniętymi przy ustach, a gdy już ostatnie słowa pacierza wyszeptał, jeszcze znaku krzyża nie kładł,
tylko stał przy oknie długo i patrzył. I potem znak krzyża na własnych naprzód ramionach
uczyniwszy, kreślił go w powietrzu, błogosławiąc z swego pokoju kłonickim łanom, lasom i
wodom rybnym, i ludziom w polu robiącym, i trzodom, co się po łąkach pasły.
Tak było często.
Wypiwszy kawę ksiądz Piotr zapalał piękną fajkę piankową na długim, wiśniowym cybuchu, z dużym, kosztownym bursztynem, dar nieboszczyka kolatora, pana marszałka, i pociągnąwszy kilkanaście razy pochylał się w tył fotelu i zaczynał drzemać, przy czym zwykle coś
mu się śnić musiało, pomrukiwał bowiem: hol hol i poruszał wskazującym palcem prawej
ręki, co czynił zawsze, ile razy opowiadał z zajęciem lub dawne czasy wspominał.
Miało mu się też co marzyć! Dzieciństwo naprawdę „sielskie-anielskie” w Załanach, służba pod księciem Konstantym, rewolucja listopadowa, kilka lat emigracji, długa wędrówka,
wreszcie kilkadziesiąt lat służby Bożej, twardej i pełnionej po żołniersku, bez folgi, po rozkazie...
Księdzem nie został ten niegdyś świetny rotmistrz ułański z powołania; przyznawał się do
tego otwarcie.
– Ja – mówił nieraz – urodziłem się, kochanku, na księdza jak moja dziewka Wikta, co korzec ziemniaków na plecy bierze, na baletnicę. Byłem młody, przystojny, ho! Ho! Niebiedny,
a do tego żywy, lekkomyślny, pusty, ot, szlachcic polski, i do tego kawalerzysta. Alem poznał, kochanku, w czymeśmy zawinili. Ja, kiedy mi mój luzak Sobek, chłopak z Załan, szabli
nie dopolerował albo butów na czas nie przyniósł, buch go w pysk! Mój ojciec, mój dziad,
mój pradziad, wszyscy Załańscy za takie same i podobne rzeczy swoich Sobków buch w
pysk! Dlatego mi mój chłopak przed pierwszą bitwą uciekł, dlatego żaden chłop z Załan z
kosą do Kościuszki nie poszedł, dlatego w czterdziestym szóstym mego brata stryjecznego,
Stanisława, jego własny lokaj za nogę z konia ściągnął, a potem go chłopi tak zsiekli, że go
poznać nie można było. Ja poszedłem robić ekspiację za siebie i za innych Załańskich, poszedłem, kochanku, służyć tym, względem których czułem się winny... A przez którą to winę
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czułem się winny wobec całej Ojczyzny. Bo gdybyśmy byli wszyscy w pole wyszli, Jezus
Maria! Ho! Ho! A czy ty myślisz, kochanku, że mnie było łatwo rzucić wszystko, cały świat,
który mi się śmiał, sutannę oblec, na wieś iść, dzieci chłopskie chrzcić i szczerbate baby spowiadać? Nieraz myślałem, że nie wytrzymam, kochanku. Jeszcze jak węgierska wojna wybuchła, o małom sutanny na kołku nie zawiesił i za Karpaty nie ruszył. Ale powiedziałem sobie:
zameldowałeś się Bogu do służby, służ! A służba boża twarda rzecz i On nie żartuje. Kiedy
dobry, to dobry, ale jak się rozsierdzi, wszyscy w kąt, nawet Michał Archanioł, choć to wielki
wojownik i diabłu skórę wyprał, stronami tylko szablą pobrzękuje, a przed Panem Bogiem tak
ją cicho w garści niesie, jakby po cesarskich pokojach stąpał. A cóż dopiero marny człowiek,
choćby nawet kanonik. Ho! Ho! Ale potem już bym za skarby świata mojej sutanny nie
zwlókł i mojej parafii nie opuścił. Com z początku, kochanku, jako pokutę, jako ekspiację
podjął, żebym ja, pan z panów i oficer kawaleryjski, między proste chłopstwo schodził, życie
mu moje, moje dni i noce w ofierze niósł, tom się w tym potem rozmiłował... Myślałem sobie: co ja tu jedne duszę w tych Kłonicach polską zrobię, tośmy bliżsi zmartwychwstania. A
potem rozmiłowałem się w rzeczach boskich, i zacząłem te dusze nie tylko polskimi, ale i
boskimi robić. I myślałem sobie znowu: co ja tu jedne duszę kłonicką Bogu przysposobię, to
On tam, sędzia sprawiedliwy i miłosierny, Załańskim choć po roku jednym pokuty czyśćcowej odpuści. A potem przez miłość Boga zacząłem i ludzkość szeroką miłować, i tę miłość w
kłonickie dusze szczepić... I powiedz mi, możeż być co piękniejszego na ziemi, jak dusze
Bogu, Ojczyźnie i ludzkości skarbić? A te kłonickie dusze, one są gliniaste i kamieniste, ale w
nich i czarnoziem jest, one nie są złe, one są nawet często dobre. Tylko one są bardzo trudne i
trzeba je, kochanku, bardzo kochać i bardzo im pobłażać, i ludzkość im świadczyć. Żebym ja
był mojego Sobka mniej bił w pysk, a więcej do niego mówił, nie byłby mi on przed pierwszą
batalią powiedział: „a mnie wciornaści do tego” – i uciekł, gdzie pieprz rośnie. I widzisz, mogę śmiało, kochanku, powiedzieć, że do czegom się zameldował, tom spełnił; byłem, śmiało
mogę powiedzieć, dobrym księdzem, dobrym duszpasterzem. A żebyś mi to prorokował był
tak lat temu sześćdziesiąt, kiedym ja dla panny Jadwigi Karśnickiej siwą klacz turecką ujeżdżał, a potem ją na tej samej klaczy wykradł, Panie, odpuść, dla mego przyjaciela, Hilarka
Roszczewskiego; że mnie w sutannie do trumny będą kładli, kiedy ja myślałem w jeneralskich szlifach na dolinę Józefata iść... Ho! Ho! Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi... Ho!
Ho!... Nie ma tam gdzie pana Dzięgielewskiego?
Bez pana Dzięgielewskiego nie mógł się staruszek kilku godzin obejść. Ów zaś pan Dzięgielewski, z drobnej, zagonowej, żmudzkiej czy litewskiej szlachty, przywędrował jeszcze z
ojcem nieboszczykiem, Kacprem Dzięgielewskim herbu Ozoria, z Litwy i znalazł przytułek w
kłonickim dworze. Zrazu pomagał dworskiemu pisarzowi w rachunkach, ale że do cyfr głowę
miał nieosobliwą, a na flecie pięknie grywał, poświęcił się kunsztowi organistowskiemu i taką
z miechów czułość wydobywać umiał, aż się pannie Krystynie Kolasikiewiczównie, pokojowej pani marszałkowej, mdło zrobiło podczas sumy i ostatecznie została panią organiściną, a
razem ze stanu mieszczańskiego do godności szlacheckiej podniesioną.
Z panem Dzięgielewskim toczył ksiądz Piotr dysputy o wszystkim, zacząwszy od owsa i
polityki, kończąc na astronomii i motylicy. Droczył się z nim i trafiał w jego szaraczkową
godność szlachecką przekręcając mu Ozorię na cykorię, co się co najmniej od lat trzydziestu
zawsze z jednakowym skutkiem powtarzało.
Pan Dzięgielewski nosił na codzień czarny halsztuk na szyi, długi tabaczkowy surdut, kamizelkę w cętki i pasiaste spodnie, na niedzielę zaś i święta, imieniny papieża i księdza kanonika –
halsztuk z ciemnego granatu, nowy surdut tabaczkowy, kamizelkę sieraczkową i nowe, pasiaste
spodnie. Miał pan Dzięgielewski czapkę z daszkiem, chustki do nosa czerwone z brązowymi kółkami, rogową tabakierę, trzcinę z posrebrzoną gałką i mosiężną pieczątkę z herbem.
Ksiądz Piotr lubił go bardzo.
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Koło plebanii było jak w arce Noego. Oprócz zwykłych, domowych zwierząt miał ksiądz
Piotr mały zwierzyniec, w którym sarny, zające i osobliwsze zamorskie gęsi żyły w bezprzykładnej zgodzie. Dozór nad tą menażerią, jak i nad ogrodem, miały sobie powierzony wszelakie baby i dziady oraz kaleki i sieroty, jakie się w okolicy udało znaleźć. Ksiądz Piotr zbierał
biedactwo, przygarniał, odchowywał i wychowywał. Potrzebując dla siebie niewiele, bo go
głównie piękne buty i rewerendy, do czego miał zawsze słabość, kosztowały, a mając i z parafii, i z kapitałów własnych znaczne dochody, całe legiony ubogich żywił i odziewał.
– Mój sąsiad – mawiał – ksiądz Wajdzik, kiedy kościół w Nowosiółku odnawiali, bronił
malarzom po rusztowaniach chodzić, bo mógł który w okno wpaść, a szyby drogo kosztują;
grosz do grosza zbija, psu na omastę nie da, żeby po jego śmierci chłopi blachą kościół pokryli i nową wystawili dzwonnicę; a ja mówię, że ja lepiej robię. Bo Pan Bóg o blachy w kościele nie dba, tylko o to, jakie się dusze w tym kościele modlą, a czy Mu się dzwon wyżej,
czy też niżej lipy majda, to Mu także wszystko jedno, byle Mu serca ludzkie ku niebu dźwigał. U mnie by się też to i owo na kościele dało naprawić, ale mnie pierwsza sieroca gęba niż
dziura w gontach kościelnych.
Miał ksiądz Piotr duży ogród cienisty, w którym wiele drzew, dziś już wyrosłych, własną
jeszcze ręką sadził, przeszło pół wieku bowiem już na parafii kłonickiej sie dział. Na owocach
znał się wybornie, hodował je na prezenta dla kolatora i sąsiadów, a kwiatów było u niego w
bród. Kiedy się koło nich krzątał, zawsze z nimi rozmawiał. Jedne chwalił, na drugie zrzędził,
nad innymi się litował. Trzeba było słuchać.
– Uu, takeś to wybujał, narcyzyku, ażeś się złamał, widzisz. Poczekajże, to cię podeprę.
Tak. Teraz ci się będzie lepiej rosło. Trzymajże się dobrze, tak. A ten słonecznik, łobuz, jak
się to rozpanoszył! Myślałby kto, że Bóg wie co! Jaki tulipan zamorski albo ananas! Ty zaś
czego się tu spinasz, powoju jeden! Patrzcie! Będzie na płot lazł! Jak żeby żerdki nie miał!
Owa! Jeszcze mi uczciwy groszek do czego złego namówisz. Spróbuj tylko! A te konwalijki
jakie śliczniutkie. Jak panienki! Tylko mi się tu nie pchajcie, astry. Ho! Ho! Znam ja was.
Nibym to nie był przy ułanach! Ho! Ho!
Czasem ksiądz Piotr, gdy się dobrze po obiedzie wyspał, pod wpływem dawnych wspomnień nabierał rycerskiego animuszu, a że zdziecinniały już był trochę przez lata podeszłe,
ofiarą padał pan Dzięgielewski. Kiedy się zaniosło na zawieruchę w sześćdziesiątym trzecim,
ksiądz Piotr zakasawszy poły od sutanny ze starą ułańską szablą w ręku musztrował na dziedzińcu plebanii ochotników, między którymi był i pan Dzięgielewski, wówczas jeszcze pomocnik pisarza i kawaler. Otóż staruszek bywał od czasu do czasu ciekawy, czy organista nie
zapomniał musztry.
– Bierz acan ten długi cybuch, nie ten, tamten, dłuższy – mawiał – a mnie proszę podać ten
krótszy. Tak. Baczność! Marsz! W prawo zwrot! W lewo zwrot! Zachodź! Stój!
Organista spocony, zziajany, stawał wyciągnięty jak struna przed kanonikiem, a ten przyglądał się jego postawie, szturchając go lekko cybuchem w brodę i obciągając sieraczkową
kamizelkę ku pasiastym spodniom.
Ćwiczenia te wojenne, choć dosyć rzadkie, irytowały mocno gospodynię księdza kanonika,
pannę Katarzynę Capikównę, jako ,,i z powagą stanu kapłańskiego nie licujące, i zdrowiu
jegomości szkodzić mogące”.
Milczała jednak do czasu.
Ale raz nieszczęśliwie zdarzyło się, że księdzu Piotrowi, który słynął niegdyś jako rębacz i
jedenaście pojedynków odbył, a tylko go raz pan Bogusław Chomialski lekko koło prawego
ucha drasnął, za co sam miał twarz „rozjechaną” od ucha po szyję, zachciało się spróbować,
czy mu jeszcze „ręka chodzi”.
– Panie Dzięgielewski, weź no dziś ten drugi, krótszy cybuch – rzekł, wstając z fotelu i
zdejmując fajkę z cybucha, z którego ciągnął.
– Na co, że śmiem zapytać?
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– Zobaczysz. Paruj no kwartę.
– Jak ksiądz kanonik mówi?
– Broń waść brzucha z lewej strony.
Organista zdumiał się.
– Wszelki duch Pana Boga chwali, po prawdzie żeby powiedzieć! Wedle czego?!
– Nie pytaj się nic, tylko słuchaj. Na lewej nodze się oprzej. Lepiej, tak. Przygnij się.
Brzuch w tył. Ou, jaki to sztywny masz brzuch. Jakem był w twoim wieku, to jeszcze miałem
jak panna Klocia Tymińska, com to jej onegdaj gruszek suszonych do Strzyżowic posłał... Na
siedmnaste urodziny. Podnieś głowę. Prawa wolna. Tupnij! Raz, dwa! Wypnij piersi. Ręka
tak. Potem tak. Rozumiesz? Ja tak, ty taki Raz, dwa ! Gardez vous!
– Podług rozkazu, księże kanoniku!
– Teraz baczność! En garde! Łup!
Organista jęknął, a kwarta poszła tak dobrze, że ugodziła nie tylko w brzuch pana Dzięgielewskiego, ale i w dwa wazoniki z fuksjami na oknie, które zleciały z wielkim hałasem.
Biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą
Pomiędzy ostrza potężnych szermierzy
– zadeklamował ksiądz Piotr, stając nad skorupkami, ale wtem panna Katarzyna Capikówna wpadła do pokoju, czerwona jak pomidor, gwałtowna jak bomba.
– Jegomość! – krzyknęła.
– A co? – spytał skonfundowany nieco ksiądz Piotr, nadrabiając miną.
– Wstyd i obraza Boska! Żeby tak kto zobaczył! Ksiądz kanonik jak fircyk z cybuchem po
pokoju. A pan organista mógłby też mieć rozum. Ojciec dzieciom! I niby jakiś szlachcic! Jak
się to jeszcze raz zdarzy, nie dam kawy, jak Boga mego, nie dam kawy!
– Owa! Babska groźba, żabie deszcz! – ośmielił się mruknąć ksiądz Piotr.
– Babska nie babska! Jegomość mi też podlotek! – ofuknęła panna Katarzyna. – Może kamizeleczkę białą i żabociki Patrzcie! – i zaperzona wypadła jak huragan z pokoju.
Ksiądz Piotr jednak był kontent.
– Baba jest zwyczajnie jędza – mruczał –- a bądź co bądź ręka nie jest jeszcze zła. Jakby
tak padło, ho, ho!
Lubił ksiądz Piotr w letnie popołudnie za ogrodzenie plebańskie wyjść i na ławce pod starym cisem siadłszy w świat patrzeć. Widział stąd zboża złociste, pełne modrych bławatków i
maków czerwonych, różowe i białe zagony koniczyn, łąki zielone, przesiane mnóstwem różnobarwnych kwiatków, mieniące się pod blask słoneczny. Widział bór ciemny, jakoby pod
drżącą, przeźroczą gazą złotoszmaragdowego światła, i gdzieś daleko mgliste, błękitniejące
góry; a nie opodal widział jezioro wielkie, cichą, lekko falującą z wiatrem rozchwiej wodną,
nenufarami żółtymi u brzegów i szeleszczącym sitowiem zarosła, iskrzącą się miejscem jak
blacha srebrna w słońcu, miejscem siwą lub siwofioletową. Po jeziorze pływały kaczki dzikie,
czerniąc się na topieli sznurami, zawisały ponad nim czaple o skrzydłach szerokich i chmary
czajek krzykliwych, a jezioro ciągnęło się szeroko, głęboko w kraj, ciche, senne, lekko z wiatrem faliste.
Wszystko to było zatopione w jakąś śreżogę światła, nieskończenie spokojne, rozległe,
prawie bezgraniczne, jakby zasłuchane w wiatr i szum łąk i wody, łagodnej smętności, rozkołysanych tęsknot, jakiejś polnej zadumy i dziwnych, ogromnych upojeń pełne...
Ksiądz Piotr patrzał i patrzał, i zrazu odróżniał zboże od łąk, a las od wody, ale powoli poczynał mu się ten cały duży i rozmaity świat zlewać, łączyć, zamieniać w jedną wspólną barwę, błękitną a prześwietlną. Zboża, kwiaty, trawy i ciche kręgi fal jeziora, i czaple na szerokich białych skrzydłach, i stada krzykliwych czajek, i obłoki przejrzyste, i niebo jasnobłękitne, wszystko to napełniało mu oczy i czyniło w nich wielką światłość pogodną i niezmiernie
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słodką. Zdawało się księdzu Piotrowi, jakoby on już nie świat sam rzeczywisty, ale duszę
świata widział, raczej opar jakiś czy mgłę, kolory ziemi niosącą, niż samą ziemię.
A potem to widzenie, więcej duchem niż oczyma, poczynało się gubić i rozwiewać w przestrzeni wyłaniających się z pamięci obrazów, niegdyś widzianych. Zatem poczynały się w
duszy księdza Piotra rozbłękitniać olbrzymie przewieje morskie, z okrętami o białych żaglach, i olbrzymie przewieje pustynne; poczynały w niej szumieć cedry Libanu i palmy oaz
arabskich, poczynały w niej róść piramidy milczące i wulkany o czerwonych kiściach płomienia u szczytu; poczynały się jawić miasta wschodnie, stubarwne i owe rzymskie, martwe,
z ziemi dobywane, i ludzi tłumy, i zwierzęta dziwne; tworzył się w niej jakiś łagodny, przyćmiony odległością czasu chaos wrażeń, ogarniało ją zapomnienie się, zamyślenie. I nieraz
dopiero wysłany umyślnie przez gospodynię ulubieniec staruszka, siedmioletni sierota, Ignaś
Znajda, budził go z zadumy, ciągnąc za sutannę:
– Jegomość!
– A... A co?
– Jegomość spali?
– E, tak mi się tylko nieco zdrzemało.
– Pani gospodyni kozeli pedzieć i prosi, coby jegomość śli.
– Dobrze, dobrze, zaraz idziemy.
– Jegomość!
– A co?
– A cy Pon Jezus to tak po niebie chodzi jak jegomość po ziemi?
– A tak.
–A cy je bosy?
– A pewnie. Po cóżby tam buty nosił, kiedy ciepło.
– A cy je wielgi?
– Ho, ho! Jak świat!
– A to jak pierun gruchnie, to mu między palce do nóg leci?
– A pewnie, pewnie.
– A cy je dobry?
– Ho, ho! Jak miód!
– A miód je dobry?
– A czyś to nie próbował?
– A Pombók?
– A Pan Bóg jest też dobry.
– Jesce lepsejsy?
– Nie, jednako, jednako.
– A wielgi je Pombók?
– Taki jak i Pan Jezus!
– Jegomość!
– A co?
– Pani gospodyni kozeli pedzieć i prosi, coby jegomość śli.
– Dobrze, dobrze, chodźmy.
– No, to pódźcie. Dojcie renke. Pomalućku, boście starzy.
I Ignaś brał za rękę księdza Piotra, i szli razem ścieżką ku plebanii, rozmawiając po drodze
dużo i serio.
Zajęty służbą Bożą i ludzką, a zajęty bardzo ciężko, ksiądz wikary bowiem, studiujący
dniami i nocami dzieła teologiczne, małą mu był wyręką, nie miał ksiądz Piotr wiele czasu
myśleć o śmierci, tym bardziej iż zawsze zapowiadał, że od setki ani dnia Panu Bogu nie opuści. Ale pewnego jesiennego wieczoru, kiedy słońce zaszło, ostatnie fioletowe plamy kładąc
na ciemnym niebie, ksiądz Piotr, który długo przedtem siedział w milczeniu na ganku od

279

ogrodu, zdając się drzemać, zwrócił nagle głowę ku siedzącemu naprzeciw organiście i rzekł
poważniejszym niż zazwyczaj głosem:
– Panie Dzięgielewski, mnie się zdaje, że trzeba iść.
– A dokąd, że śmiem zapytać?
– Dalej niż stąd do kancelarii parafialnej. Tam... – i pokazał ręką ku bielejącemu się opodal
murowi cmentarnemu...
Dzięgielewski żachnął się:
– A co też ksiądz kanonik dobrodziej wygaduje! Po prawdzie, żeby powiedzieć, to nawet
nie przystoi, pfe! Jeszcze można w złą godzinę...
– No, zobaczysz, panie Dzięgielewski, organisto kłonicki, że mnie już trzeba iść. Już czas,
już i tę trzynastkę Panu Bogu odstąpić muszę.
– O, o! Wolałby jegomość nawet nie wymawiać takich przykrości.
– E, już i czas. Spowiadałem się właśnie dziś rano, jakby umyślnie. I komunię przyjąłem.
Gotów jestem. Po księdza wikarego też jeszcze posłać można będzie, ale przeprosić go pięknie, bo pewnie nad Sumą teologiczną albo Naśladowaniem Chrystusa będzie siedział. Takich
kanonikami robić, nie mnie, starego bajdę.
Od pól szły przez ogród chłodne i zwiędłe wonie jesienne i słychać było cichy, jednostajny
szum wiatru.
– Panie Dzięgielewski – ozwał się staruszek.
– Słucham księdza kanonika dobrodzieja.
– Słuchaj waść, ale nie mnie, tylko świata. Słyszysz, jaki to szum? Wydaje mi się, że słyszę obrót całej tej wielkiej maszyny, której Bóg jest budowniczym i maszynistą wiecznym.
Kręcą się na osiach planety i słońca, wszystko idzie po swoich drogach i szumi. Cały świat
szumi. A On, budowniczy i maszynista wieczny, słucha i raduje się. Pomyśl tylko, panie organisto kłonicki, Mateuszu Tymoteuszu Dzięgielewski herbu Cykoria, jaki to ogromny i cudowny szum być musi! Ty myślisz, że jak wiatrak Kuby Michałowego z Zardzawicy, a to jak
tysiąc, milion takich wiatraków. Ho! Ho! Jak wszystkie fale Atlantyku i wszystkie wichry
Sahary razem wzięte. Słuchaj tylko...
– Słucham, księże kanoniku.
– Słyszysz?
– Słyszę, jak wiatr po ogrodzie szuści.
– A tego. szumu świata, tej maszyny ogromnej nie słyszysz?
– Nie, z przeproszeniem księdza kanonika dobrodzieja.
Ksiądz Piotr pomilczał chwilę, a potem znowu zaczął mówić:
– Odsuń, mości organisto, tę szybę od północy. Niech jak najwięcej zapachu z pola wejdzie. Tam, jak tam... Może być, jeśli Bóg miłościwy, i światło prześliczne, i chóry anielskie, i
wonie rajskie mogą być, i wszelki cud, ale przecież kłonickich pól nie będzie, nie będzie tego
zapachu z mego parafialnego ogrodu... Wieczność jest długa, ale pięćdziesięciu lat też pies
nie przeskoczy... Te młode wiązy każesz podeprzeć, a żeby grusze dobrze na zimę słomą
owinęli... Ho! Ho! Takiego zapachu nie będzie... Mości panie Dzięgielewski, ja byłem w
Ziemi Świętej i w Arabii, i. we włoskich pomarańczarniach, a takiego zapachu, jak u mnie w
Załanach dawniej, a potem tu, w Kłonicach, nigdzie nie było. Panie Dzięgielewski!
– Do usług księdza kanonika.
– Czy to już miesiąc wschodzi?
– Niby.
– Jasny jest? Bo mi się źle w tamtą stronę oglądać.
– Jasny.
– To chwała Bogu. Nie chciałbym w niepogodę umierać.
– Uu, co też to ksiądz kanonik...
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– Cicho, panie Dzięgielewski, organisto, cicho. Miesiąc poświeci duszy, jasnym gościńcem pójdzie. A i dobrze, jeśli z ganku. To prawie tak, jakby z pola. U nas w rodzie mało kto
na łóżku gasł. W polu gaśli. Dobrze, że się skończyli, bo kto wie, co by z nimi było, tak jak z
innymi. Kotu na łódź szlachectwo bez szlachetności, w duszy. Tak, panie Dzięgielewski.
– Słucham księdza kanonika.
– Ubierzesz mnie w nową sutannę, tę na jedwabnej podszewce, pasem jedwabnym przewiążesz, szpilką złotą z Korabiem przepiąć, buty nowe wyglansować, łańcuch kanoniczy na
szyję, ordery moje wojskowe na pierś. Sygnet zostawić na palcu, niech idzie ze mną... Obsypiesz mię kwiatami, dużo macierzanki, bo pachnie, narcyzy w głowach. I szablę moją, mości
Dzięgielewski, złamać, bo jestem z rodu ostatni... Cóż to, ty buczysz, panie Dzięgielewski?
– U-u-u... Bo ksiądz kanonik tylko mi serce kraje...
– Albo wiesz co, panie Dzięgielewski, szabli łamać szkoda, ale mi ją cicho, żeby ksiądz
wikary nie widział, pod sutannę we fałdy włożysz. W rękach krzyż, nibym ja tylko ksiądz, ale
tam, pod bokiem szabla... Czujesz, jak z mego ogrodu pachnie, panie organisto?
– Czu-czuję... Księże kan-n-nnoniku dobrodzieju...
– Testament jest tam, w biurku. Wszystko w porządku. Żebyś mi tu zawsze, panie Dzięgielewski, kwiaty w doniczkach podlewał i ogrodu strzegł. Nic nie sprzedawać, nic nie wypędzać. Na wszystko fundusz jest. Na dziady i na baby, na sieroty i kaleki, na zwierzyniec, na
Marcina i Zagraja. Wszystko ma być jak było, póki nie wymrze albo nie wyrośnie i w świat
nie pójdzie. U mnie było jedno serce dla całego świata. Sarnię bez kozy takiej prawie litości
warte, co i dziecko małe. Bóg wszystko stworzył, wszystko miłuje i o wszystkim wie. Panie
Dzięgielewski!
– Co ksiądz kanonik rozkaże?
– Bułanki panu Strzemieskiemu do Topolicy posłać. Broń Boże nie sprzedawać! On im łaskawy chleb da, bo nimi ostatni Załański jeździł. Mój dziad pannie Bronisławie Strzemieskiej, będąc nieco podchmielon, srebrny imbryczek z ręki wystrzelił, a potem jej do nóg padł i
ona była moją babką. Stąd my krewniacy. Bułanki do Topolicy, siwki księdzu wikaremu na
pamiątkę, bo on rad tą maścią jeździ i tych jednych się nie bał. Strzałę weźmie porucznik
Kotwicz, to kawaleryjski koń. Może, da Bóg, jeszcze obaj nie tej trąbki będą słuchali, co dzisiaj. Ho, ho!... Fajkę z Marią Antoinettą i kałamarz brązowy z Napoleonem także księdzu
wikaremu. Z majątku mego będzie fundusz na zakład wychowawczy, a tobie, panie Dzięgielewski, przekazałem testamentem dwa buhajki, dziesięć tysięcy i jeszcze tam to i owo, a tu
masz ciepłą ręką tę tabakierkę szyldkretową z rubinem, żebyś o starym księdzu pamiętał.
– Uu, uu, uu, księże kanoniku dobrodzieju!...
– A nie klękaj przede mną waść, nie całuj mię po kolanach, fe, wstyd, wszyscyśmy równi.
A że ja mam więcej, to ci daję. Tak powinno być, i koniec. A nie bucz tak, panie Dzięgielewski, bo ludzi pobudzisz... Narobią się dzień cały, potrzebują spać. Ja się też choć pół życia
napracowałem, trza iść spać... A tak przecież dziwnie... Niby się wie, że się ma umrzeć, a tak
dziwnie... Ta jutro już może człeka nie będzie, a tu żeby choć jeden listek z lipy opadł, żeby
choć jedno źdźbło trawy zawiędło... A przecież wszystko z jednego Boga wyszło, Bogiem
trwa... Marność marności jest człowiek i nic, tylko marność... Rok, dwa będą pamiętali, potem zapomną... Niech tam, byle Bóg miłosierny nie zapomniał... O resztę nici jak mi się też
żywo przypomina, jakem to pierwszego dnia przyjazdu po alei grabowej w ogrodzie chodził...
Takie były te graby jak i dzisiaj, rozłożyste i szumiące. Lat pięćdziesiąt, pół wieku z górą...
Nie chce mi się wierzyć, żeby ta pszenica tak samo prosto rosła, a przecież będzie... Tyle lat.
Com ja tu ochrzcił, com tu pochował... O, jak to jasno...
Przez liście winne, które ganek gęsto obrosły, poczęła wmykać się światłość miesięczna,
cicha i srebrzysta, zawisała na liściach i patrzyła w dół. Szum wiatru poruszając liśćmi jakoby
przymykał i odchylał jej powieki. Ksiądz Piotr spoglądał jakiś czas w górę, potem głowa opa-
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dła mu ku piersi, a pan Dzięgielewski, któremu grube łzy spływały na wąsy, słyszał, jak staruszek, szeptał:
– Nie ma co, nie ma co, trzeba iść. Teraz wieczór, jutro rano, ale trza... Jak to księżyc na
mnie patrzy... Jakby mi jasność jaką zapowiadał niebieską. Ale kto wie... Nigdym się niczego
nie bał, com się to śmierci napatrzył w oczy, a przecież mi jakoś straszno... Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu... Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa... A i krew jest na mojej duszy...
Opuścił jeszcze niżej głowę na piersi i milczał chwilę, ale nagle podniósł ją i silnym głosem przemówił:
– Mości Dzięgielewski, jak odśpiewają Reguiescat in pace, każesz ze wszystkich moździerzy parafialnych huknąć... Pamiętam, w Olszynce leci na mnie oficer dragoński, jak go chlasnęl Ale to było w dobrej sprawie, panie Dzięgielewski... Popraw no ten knotek w lampce
przed Matką Boską Bolesną... Tak...
Po czym ksiądz Piotr przymknął powieki i począł drzemać, ale organiście się zdawało, że
głowa opada staruszkowi coraz niżej i że oddycha coraz słabiej i słabiej. Trwało to czas jakiś,
aż się pan Dzięgielewski zaniepokoił i miał już wstać, aby przywołać pannę Capikównę, gdy
zegar uderzył dwa razy na w pół do dziesiątej, i we drzwiach wiodących z sieni do ganku
ukazał się mały Ignaś Znajda w koszulinie i płóciennych majteczkach. Podszedł on ku fotelowi księdza Piotra i pociągnąwszy go lekko za sutannę ozwał się:
– Jegomość! Pódźcie! Pani gospodyni kozeli pedzieć i prosi, coby jegomość śli spać.
Pódźcie, dojcie renke! Pomalućku, boście starzy. Jegomość!
Ale kiedy ksiądz Piotr nie poruszył się ani nie odpowiedział, wówczas Ignaś podniósł
wielkie oczy na pana Dzięgielewskiego i spytał:
– Panie organisto! Cy jegomość pomerli?
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