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ROZDZIAŁ I

JEDYNA POTRZEBA

– Obecnie potrzebuję jedynie faktów. Ucz tych chłopców i te dziewczęta tylko faktów.
Nieodbitą koniecznością w życiu są fakty; szczepić fakty, a wyrywać z korzeniem wszystko
inne należy. Jedynie faktami można ukształcić umysł myślących zwierząt; reszta – bez pożytku dla nich. Oto są pryncypia, wedle których wychowuję własne, a pragnę wychować i te
dzieci. Trzymaj się faktów, mój panie!
Odbywało się to pod prostym, nagim, monotonnym sklepieniem izby szkolnej. Kwadratowy palec mówcy wystukiwał dobitność wygłaszanych zdań linijką na rękawie bakałarza. Dobitności tej dopomagała kwadratowa ściana czoła mówcy, oparta na podstawie dwóch gęstych
brwi, a mrocząca swym cieniem dwie ponure jamy, w których oczy przechowywały się wygodnie jak w lochu. Dobitności posługiwały i usta mówcy, rozcięte szeroko, zarysowane
ostro, osadzone twardo. Dobitność tę sam głos popierał; głos nieugięty, suchy dyktatorski.
Dobitność szczyciła się włosami mówcy sterczącymi z rzadka na krańcach głowy łysej – jak
zagajnik drzew szpilkowych chroniący od wiatru błyszczącą powierzchnię łysiny pokrytej
guzami niby ciastowy wierzch pasztetu – co nadawało czaszce podobieństwo składu wypchanego nad miarę twardymi faktami. Budowa ciała mówcy – uparta jakaś: kwadratowy surdut,
kwadratowe nogi, kwadratowe barki – nawet chustka, starająca się gwałtownie związać szyję,
jakoby jaki fakt krnąbrny – wszystko, wszystko składało się na ową dobitność.
– W życiu jedyną rzeczą potrzebną są fakty, panie; nic, tylko fakty!
I mówca, i bakałarz, i trzecia dojrzałego wieku poważna osoba obecna w szkole – wszyscy
cofnęli się trochę i zlustrowali wzrokiem pochyłą płaszczyznę, na której poustawiane w porządku małe naczynia gotowe były przyjąć w siebie bogatą miarę faktów i wypełnić się nimi
po same brzegi.
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ROZDZIAŁ II

RZEŹ NIEWINIĄTEK

– Tomasz Gradgrind, panie, człowiek realny, człowiek faktu i rachunku, człowiek wychodzący z zasady, iż dwa a dwa są cztery i nic nadto, i któremu nie da się wmówić, że tu może
być coś nadto. Z miarą i wagą, i tabliczką mnożenia zawsze w kieszeni, panie. Gotów i ważyć, i mierzyć każdą cząstkę człowieczej natury i zdolny powiedzieć, panie, nieomylnie, ile
ona warta; bo to jest zadanie rachunku, panie, rzecz arytmetyki. Możesz pan mieć nadzieję
wcisnąć jakąkolwiek nieroztropną wiarę w łeb Jerzego Gradgrinda albo Augusta, albo Jana,
albo Józefa – osoby wymyślone, panie, nie istniejące – ale w tę głowę – w tę – Tomasza
Gradgrinda, nie panie, nigdy! Praca próżna!
Takimi słowy pan Tomasz Gradgrind zawsze prezentował siebie bądź w swoim prywatnym kółku, bądź publiczności w ogóle. Takimi słowy – zamieniając wyraz „panie” na „chłopcy i dziewczęta” – Tomasz Gradgrind prezentował teraz Tomasza Gradgrinda stojącym przed
nim maleńkim naczyniom, przeznaczonym napełnić się do ostateczności samymi faktami.
I rzeczywiście, buchając ku nim spojrzeniami z owych wyżej wzmiankowanych lochów,
wydawał się rodzajem armaty, nabitej aż do wylotu faktami, i gotowej jednym wystrzałem
wymieść te wszystkie istoty ze świata dzieciństwa. Można też go było wziąć za aparat galwanizacyjny, zbrojny kwaśnym i ponurym płynem, mającym zastąpić rzewność młodocianych
wyobraźni, skazanych na zagładę.
– Dziewczynko numer dwadzieścia – rzekł pan Gradgrind twardo na zawołaną ukazując
swym kwadratowym palcem – nie znam cię jeszcze. Kto jesteś?
– Cesia Jupe, panie! – nazwał siebie numer dwudziesty rumieniąc się, powstając i dygając.
– Cesia to nie jest imię – rzekł pan Gradgrind. – Nie nazywa] siebie Cesią; masz zwać się
Cecylią.
– To tatko nazywa mię Cesią, panie – odpowiedziała dziewczynka głosem drżącym i dygnęła raz jeszcze.
– Nie powinien cię tak nazywać – mówił pan Gradgrind – powiedz mu, że nie powinien.
Cecylio Jupe, pokaż no się lepiej! Kto jest twój ojciec?
– Tatko jest w trupie jeźdźców konnych, z przeproszeniem pana.
Pan Gradgrind zmarszczył się i machnięciem ręki odpędził wzmiankę o tak podłym wedle
niego rzemiośle.
– Nie mamy potrzeby nic o tym tu wiedzieć. Nie powinnaś nam tu o tym prawić. Twój ojciec ujeżdża konie? Czy tak?
– Z przeproszeniem pana, gdy dostaną konie do ujeżdżania, to je ujeżdżają w cyrku.
Nie masz nam tu paplać o cyrku! Powinnaś mówić o swym ojcu jako o ujeżdżaczu koni.
Sądzę, iż on leczy konie chore?
– O, nieraz, panie.
– Bardzo dobrze więc. Jest zatem weterynarzem, konowałem, ujeżdżaczem koni. No – teraz daj mi definicję konia.
Cesia, w okrutnym przerażeniu, skamieniała na to żądanie.
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– Dziewczę numer dwadzieścia niezdolne jest dać definicji konia! – rzekł pan Gradgrind
podniesionym głosem, zapewne dla zbudowania drobnych naczyń obecnych na sali. – Dziewczę numer dwadzieścia nie zna ani jednego faktu stosującego się do tak pospolitego zwierzęcia. Który więc z chłopców da definicję konia? No! Ty, Bitzer.
Kwadratowy palec, wahając się tu i ówdzie, wytknął się ku Bitzerowi – być może dlatego,
że chłopak znajdował się w tym samym promieniu słońca, który przez jedno z okien dokładnie wybielonego pokoju wpadał i osypywał swymi blaski postać Cesi. Chłopcy i dziewczęta
siedzieli na pochyłej płaszczyźnie w dwóch ściśniętych grupach, przedzielonych wąskim
przejściem. Cesia znajdowała się na końcu rzędu od strony słońca i oblana była początkiem
promienistej strugi. Bitzer, siedząc na rogu rzędu z przeciwnej strony i o kilka szeregów niżej,
miał na sobie jasny koniec tej strugi. Lecz gdy czarne oczy i włosy dzieweczki nabierały
głębszej czerni i większego blasku od słońca – to ten sam promień z bladowłosego i bladookiego Bitzera zdawał się wyciągać resztki koloru, który zabarwiał mu oczy i włosy. Oczy te,
zimne, dlatego tylko można było uznać za oczy, że końce krótkich rzęs, spotykając się z
czymś bledszym od siebie, zarysowywały ich kształty. Włosy chłopaka, ostrzyżone przy skórze, wyglądały jak sterczące przedłużenia żółtych piegów okrywających mu twarz i czoło.
Cera jego była tak chorobliwie bezbarwną, iż zdawało się, że gdyby go skaleczono nożem –
to nie krwią, ale jakąś białą cieczą spływać powinien.
– Bitzer! – zawołał pan Gradgrind. – Daj mi definicję konia!
– Czworonożne, trawożerne, zębów czterdzieści, jako to: dwadzieścia cztery trzonowe,
cztery kły a dwanaście siekaczy. Linieje na wiosnę; w okolicach błotnistych i kopyta zrzuca.
Kopyto twarde, jednak potrzebuje żelaznego podkucia. Lata poznaje się po zębach i znakach
w pysku. – Tak mówił Bitzer i jeszcze więcej.
– Teraz, dziewczę numer dwadzieścia – rzekł pan Gradgrind – już wiesz, co jest koń?
Cesia dygnęła i byłaby zarumieniła się jeszcze więcej, gdyby to było możebne dla jej twarzyczki, pałającej ogniem od początku tego badania. Bitzer przymrużył oczy ku Gradgrindowi
i drgającymi rzęsami schwycił promień słońca tak, że wyglądały one jak wąsiki krzątającego
się owadu; później przyłożył kłykcie swych palców do piegowatego czoła i usiadł na swym
miejscu.
Teraz obecna tam trzecia „poważna osoba” wystąpiła naprzód. Wielki człowiek do małych
rzeczy, urzędnik państwowy, w swoim pojęciu i także w pojęciu wielu innych zapaśnik wytrawny; zawsze gotów wpakować w gardło publiczności jakikolwiek administracyjny system
na kształt dławiącej pigułki, zawsze głośno prawiący w swoim małym biurze, zawsze gotów
borykać się z całą Anglią. Nie wychodząc z kułakowej frazeologii, miał wrodzony talent mieszania się w każdą sprawę, jakąkolwiek i gdziekolwiek, i dowodzenia, że jest w niej niebezpiecznym przeciwnikiem. Wszędzie się rzucał, wszystkiemu na przekór stawał; prawą ręką
walił, lewą przytrzymywał; odbijał, dławił, pędził, przypierał do lin przeciwnika (zawsze jako
reprezentant tej Anglii) – i tam dopiero wsiadał nań już bez litości. Wierzył, że potrafi zdławić każdy zdrowy rozsądek i ogłuszał swego biednego przeciwnika tak, że ten o bożym świecie zapominał. Uważał, iż dane mu zostało od władz najwyższych polecenie zaprowadzenia
na tym świecie Złotego Wieku Biurokracji, gdzie na tronie zasiadać będą urzędnicy.
– Bardzo dobrze – ozwała się poważna osoba dziarsko uśmiechnięta, krzyżując ręce na
piersiach. – Wiemy już, co jest koń. Teraz zapytam was, chłopcy i dziewczęta, czy chcielibyście okleić pokój tapetą z wyobrażeniem koni?
Chwila milczenia. Połowa dziatwy woła: – Tak, panie! – Druga połowa, dostrzegłszy na
twarzy poważnej osoby, że „tak” jest odpowiedzią nietrafną, krzyczy chórem : – Nie, panie! –
jak to bywa zwykle przy takich badaniach.
– Naturalnie, nie. Ale dlaczego?
Znowu milczenie. Opasły, leniwy chłopak odważył się wysapać odpowiedź.
– Chcemy mieć nie tapetowany, ale malowany pokój.
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– Musicie mieć tapetowany – zawołała poważna osoba prawie gniewnie.
– Musicie, musicie – powtórzył Gradgrind. – Czy chcecie, czy nie chcecie. Nie macie prawa mówić: nie chcemy. Słyszysz, chłopcze?
– Słuchajcie, wytłumaczę wam – odezwała się po nowej, ciężkiej i groźnej pauzie poważna
osoba. – Wytłumaczę wam, dlaczego nie chcielibyście papierowych obić z wyobrażeniem
koni. Czy kiedy zdarzyło się wam widzieć konie biegnące po ścianach w rzeczywistości – w
fakcie?
– Tak, panie! – ozwał się chór jeden.
– Nie, panie! – wrzasnął chór drugi.
– Naturalnie, że nie – rzekła poważna osoba rzucając oburzone spojrzenie na chór mylnie
odzywający się. – Owoż nie należy wam widzieć nigdzie tego, czego nic oglądaliście w rzeczywistości; a zatem n i e m o ż e c i e widzieć tego, co faktycznie nie istnieje. To stanowi
gust, a gust jest tylko innym nazwaniem faktu.
Tomasz Gradgrind potakiwał.
– Jest to nowa zasada, odkrycie niedawne, odkrycie wielkie – dodała poważna osoba. – Teraz zapytam was jeszcze: dajmy na to, że macie wysłać kobiercem pokój. Czy chcielibyście
do tego użyć kobierca z wyobrażeniem kwiatów?
Dziatwa przekonana, że „nie, panie” było zawsze trafną odpowiedzią na pytanie tej osoby
– „nie, panie!” zagrzmiała prawie jednogłośnie. Mała liczba maruderów tej doświadczonej już
w ogniu armii wyrwała się: „tak, panie!”. Cesia była w ich liczbie.
– Dziewczyno numer dwadzieścia – zawołała osoba uśmiechając się w spokojnym poczuciu swojej wszechwiedzy. Cesia, zarumieniona, powstała.
– Więc chciałabyś wysłać kobiercem podłogę twego pokoju albo pokoju mężowskiego –
jeślibyś była dorosła i miała męża – i to kobiercem z wyobrażeniem kwiatów? Chciałabyś?
Dlaczegóż to?
– Bo, z przeproszeniem pańskim, ja bardzo lubię kwiaty – odrzekło dziewczę.
– Więc dlatego zamierzasz stawiać na nich stoły i krzesła i pozwolić deptać je ciężkimi
butami?
– O, prawdziwym kwiatom nie uczyniłabym żadnej przykrości, panie. Ale te aniby więdły,
aniby się gniotły, z przeproszeniem pana, bo byłyby tylko wyobrażeniem tego, co piękne i
miłe, a ja bym marzyła...
– Aj, aj, aj! Ależ ty nie powinnaś marzyć! – wykrzyknęła poważna osoba, bardzo zadowolona, iż tak szczęśliwie dopięła zamierzonego celu swych badań. – W tym rzecz właśnie.
Nie wolno wam marzyć – nigdy, nigdy!
– Nie na to jesteś stworzona, Cecylio Jupe, aby podobnych dopuszczać się rzeczy – dodał
solennie Tomasz Gradgrind.
– Faktów, faktów, faktów! – zawołała osoba. – Faktów, faktów, faktów! – wtórował jej
pan Gradgrind.
– Zawsze, wszędzie, we wszystkim fakt wami rządzić i kierować powinien – mówiła osoba. – Mamy nadzieję, że niezadługo będziemy posiadać administrację faktu, złożoną z przedstawicieli faktu, którzy zmuszą społeczność być społecznością faktu – tylko faktu! Musicie
wykreślić wyrazy: marzenie, wyobraźnia; wykreślić co do litery i na zawsze. One dla was na
nic! Nie powinniście w jakimkolwiek przedmiocie użytku lub upiększenia posiadać rzeczy
przeczącej faktowi. Nie wolno wam deptać po kwiatach w rzeczywistości; nie może zatem
być wam dozwolone deptać po ich wyobrażeniu na kobiercu. Nie widzicie, aby innoziemne
ptaki i motyle przylatywały sadowić się na waszych talerzach i naczyniach glinianych; nie
wolno wam więc malować na nich ptastwa i owadów z innych krajów. Nie trafiło się wam
spotkać czworonożnych zwierząt, które by przechadzały się po ścianach; nie macie prawa
posiadać ich w rysunku na obiciach papierowych waszych pokoi. Powinniście zatem dla
wszystkich takich celów zadowalać się cyframi w zwykłych ich kolorach i rozmaitych połą-
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czeniach; one jedne wytrzymują próbę dowodzenia. Powtarzam – to jest nowe odkrycie –
wynalazek. To jest fakt! To jest g u s t.
Dziewczę dygnęło i usiadło, przerażone przyszłością, w której fakt miał wszystko pochłonąć.
– A teraz, jeśli pan M’Choakumchild1 – dodała owa osoba – zechce rozpocząć swój
wstępny wykład, bardzo mi będzie przyjemnie, panie Gradgrind, spełnić pańskie żądanie i
wydać sąd o jego metodzie naukowego wykładu.
Pan Gradgrind uznał się wielce obowiązanym i zwrócił się do M’Choakumchilda:
– Tylko na pana czekamy, panie M’Choakumchild – rzekł. Otóż pan M’Choakumchild
rozpoczął swój wykład według najlepszej metody. On i jakich stu czterdziestu innych bakałarzy było utoczonych w jednej i tejże samej fabryce, według jednego i tego samego wzoru, jak
to bywa z wieloma nogami stołowymi. Przeszedł on przez niezliczoną ilość różnych egzaminów i odpowiedział na całe tomy trudnych łacińskich zapytań. Ortografię, etymologię, składnię, prozodię, biografię, astronomię, geografię i powszechną historię, planimetrię, wokalną
muzykę, rysunek z modelu – wszystko to umiał na palcach, spotniałych na zimno. Przebił
sobie kamienistą drogę do atestatu drugiego rzędu, wydawanego przez Jaśnie Oświeconą
Prywatną Radę Jej Królewskiej Mości, i uszczknął kwiat ważnych gałęzi matematyki i nauk
fizycznych, jako też języków: francuskiego, niemieckiego, łacińskiego i greckiego. Wszystko
wiedział o działach wodnych całego świata i znał wszystkie historie wszystkich ludów, i
wszystkie nazwy wszystkich rzek i gór, i wszystkie płody, obyczaje i zwyczaje wszystkich
krajów, i wszystkie ich granice, i byt ich cały na wszystkich gradusach kompasu. Ach! Nadtoś
przygotowany, panie M’Choakumchild! Gdybyś był choć trochę mniej się uczył – o ile za to
więcej mógłbyś nauczyć!
Bakałarz przy swej wstępnej lekcji – podobnie jak Morgiana2 w Ali Babie i czterdziestu
rozbójnikach – zaglądał w naczyńka przed nim ustawione, przezierał je jedno po drugim, aby
się dowiedzieć co zawierają w sobie. O! powiedz kochany panie M’Choakumchild, czy pomyślałeś o tym, iż gdy z kipiącego zapasu swojej wiedzy napełniać będziesz faktami po brzegi te wszystkie naczyńka – zalejesz na śmierć wrzątkiem wyglądającego z nich rabusia – wyobraźnię – lub najmniej zadławisz ją i skoślawisz?

1

Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w XVIII i XIX wieku przez powieściopisarzy angielskich niektóre nazwiska
w tej powieści mają pewne znaczenie; tak więc: M’Choakumchild – to Dławibachor.
2
M o r g i a n a – wierna służka Ali Baby, która znalazła w trzydziestu dziewięciu dzbanach ukrywajacych się
tam trzydziestu dziewięciu rozbójników. Zagotowawszy oliwę znajdującą się w czterdziestym dzbanie, zalała
wrzątkiem pozostałe i zabiła w ten sposób rabusiów.
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ROZDZIAŁ III

DZIURA

Pan Gradgrind kroczył ku domowi ze szkoły niezwykle z siebie zadowolony. Szkoła była
jego pomysłem; pragnął z niej uczynić wzorową szkołę. Pragnął, aby każdy jej uczeń był
uczniem-modelem, tak samo jak młode Gradgrindy były wszystkie dziećmi na model.
A było pięcioro Gradgrindów i wszystkie były dziećmi wzorowymi. Nakładano ich ku temu od powicia; szczwano jak młode zające. Gdy tylko mogły chodzić same, przyuczano je
chodzić do biblioteki i czytelni. Pierwszy przedmiot, z którym się poznały, pierwszy, który
pozostał w ich pamięci, była to wielka czarna tablica, a przed nią suchy i długi OlbrzymDławibachor, kreślący szybko białe cyfry po niej.
Nie dowodzi to, aby Gradgrindzięta miały jakiekolwiek pojęcie o samej nazwie czy własnościach Olbrzyma. Broń Fakcie! Ja zaś używam tego wyrazu po to, aby opisać czarnoksiężnika w zamczysku nauki – z Bóg wie ilu głowami, przyprawionymi do jednej czaszki – trzymającego wiek dziecięcy w niewoli i ciągnącego go za włosięta do ponurej statystycznej pieczary.
Ani jedno Gradgrindziątko nie dostrzegało na księżycu postaci ludzkiej z widłami, bo nim
jeszcze zaczęło dobrze mówić, wiedziało wszystko o księżycu. Żadne Gradgrindziątko nie
nauczyło się nigdy wesołej piosenki:

Mrugnij, gwiazdko, błyśnij jeszcze,
Marzę, kocham ciebie, pieszczę...
I żadne nie wiedziało nic o cudowności gwiaździstej, bo każde już w piątym roku życia
rozważało problemy W i e l k i e j N i e d ź w i e d z i c y niby sam profesor Owen i kierowało W i e l k i m W o z e m jak konduktor maszyną pociągową. I żadne z nich nie przypuszczało, by spostrzeżona na łące krowa mogła być ową sławną krową z zakrzywionymi
rogami:

Co rzuciła psa do góry,
Który rozdarł kotkę chciwą,
Która zjadła wszystkie szczury,
Co pożarły słód na piwo...
albo ową jeszcze sławniejszą krową, która połknęła Tomcia Palucha, bo żadne nie słyszało o
tych sławach ludowych i dziecięcych, a każde od razu poznało się z krową jako z czworonożnym, trawożernym, przeżuwającym i posiadającym kilka żołądków zwierzęciem.
Ku swemu domowemu faktowi, który zwal się Kamiennym Pawilonem, Gradgrind skierował kroki. Wycofał się w zasadzie z hurtowego handlu żelazem, jeszcze nim wybudował
Kamienny Pawilon, a obecnie bacznie szukał odpowiedniej sposobności, aby stać się arytmetyczną cyfrą w Parlamencie. Kamienny Pawilon wznosił się na trzęsawisku, o milę lub
dwie od wielkiego miasta, zwanego Coketown w ostatnim wiarogodnym przewodniku dla
podróżnych.
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Kamienny Pawilon był regularnym rysem na obliczu okolicy. Cień żaden nie osłaniał ani
nie mroczył tego niezbitego faktu na widowni. Był to wielki, kwadratowy dom z wystającym
daleko krużgankiem ochmurzającym główne okna, jak wzdęte czoło właściciela trzymało w
zamroczu jego oczy. Wymiarkowany, wyrachowany, zważony i wypróbowany dom. Sześć
okien z tej strony drzwi – sześć z drugiej ich strony; suma: dwanaście okien w przednim
skrzydle, dwanaście w tylnym, dwadzieścia cztery umieszczonych w bocznych dwóch skrzydłach domu – a wszystkiego czterdzieści i osiem okien.
Łąka, ogród, młode aleje, wszystko poliniowane równo jak księga rejestrowa. Gaz i wentylatory, kanały osuszające i rezerwuar na wodę – wszystko najlepszego gatunku. Żelazne
listwy i belki, ogniotrwałość od szczytu do fundamentów, mechaniczne windy dla służących,
ich szczotek i mioteł – wszystko czego dusza zapragnie.
Wszystko? Zapewne. Gradgrindzięta posiadały gabinety wszystkich naukowych rodzajów:
konchologiczny, metalurgiczny, mineralogiczny. Wszystkie próbki ułożone były w równych
rzędach i opatrzone nalepkami, a kamienie i rudy wyglądały, jakby je od skał macierzystych
odłupały przyrządy równie twarde jak własne ich nazwania. Jeżeli małe żarłoczne Gradgrindziątka pragnęły czego więcej, to widocznie były nienasycone.
Ojciec ich tymczasem kroczył w nastroju pełnym nadziei i zadowolenia. Był on czułym ojcem na swój sposób, ale zapewne dałby był o sobie definicję – gdyby tak jak Cesia Jupe był o
definicję badany – że jest: „wysoce praktycznym ojcem.” W tym wyrażeniu „wysoce praktyczny” lubowała się duma jego; było ono uważane za specjalnie stosowną dlań nazwę. Na
każdym publicznym zgromadzeniu Coketownczyków, nie bacząc na cel tego zgromadzenia,
zawsze jakiś Coketownczyk znalazł okazję do wzmianki o swym
wysoce
p r a k t y c z n y m przyjacielu, Tomaszu Gradgrind. Miłą była taka wzmianka wysoce
praktycznemu przyjacielowi. Wiedział, że mu się to należy; ale z przyjemnością należność
swą odbierał.
Kiedy wyszedł za granicę ziem miejskich, na grunt neutralny, o uszy jego obiły się dźwięki
muzyki. Wrzask i bębnienie muzykantów należących do trupy cyrkowych jeźdźców, którzy
założyli swoją tam siedzibę, brzmiały w najlepsze. Chorągiew, wywieszona na szczycie budynku, głosiła światu, że tu jest trupa jeźdźców Sleary’ego, który uprasza publiczność o łaskawe względy. Sam Sleary stał przy szkatułce i odbierał opłatę za wejście. Panna Józefina
Sleary, według ogłoszenia na długim i wąskim afiszu miała rozpocząć widowisko tyrolskim,
pełnym gracji, kwiecistym tańcem na koniu – wśród innych, zawsze jednak ściśle moralnych
przedstawień, które trzeba było widzieć, aby w nie uwierzyć. S i n i o r J u p e tego wieczoru
miał pokazać wyższą szkołę sztuk uczonego i zadziwiającego psa, zwanego Wesołołapy, a
sam okazać niesłychaną siłę rzucając bez przerwy kule, ważące razem 75 cetnarów, tak że
ciągły ich lot przedstawia jakoby kaskadę płynącą żelazem. Sztuka ta, olbrzymio-atletycznoakrobatyczna, nigdzie ani w tym, ani w innych państwach nie widziana, zdobyła już sobie
szalone oklaski publiczności i dziś niezawodnie wykonaną będzie. Tenże sinior Jupe będzie
miał honor bawić publiczność, przyprawiając sztuki swych kolegów prawdziwie szekspirowskimi żarcikami i dowcipami. Na zakończenie zaś widowiska ukaże się w ulubionej swej roli
w hippo-farsie pod tytułem Podróż krawca do Brentfordu.
Tomasz Gradgrind nie zwróciłby, oczywiście, uwagi na tak płaskie rzeczy, lecz minąłby je,
jako człek praktyczny, albo odmachując chustką te brzęczące owady od swych myśli, albo
odsyłając je w duchu do domu poprawy. Ale zakręt drogi przyprowadził go ku tylnej części
cyrkowej szopy, a tam była gromadka rozlicznych dzieci w rozlicznych pozycjach, ułatwiających im zaglądanie przez szpary do wnętrza przesławnego cyrku.
Ten widok zatrzymał Gradgrinda.
– No, proszę, te włóczęgi – rzekł do siebie – odciągają tłum młody od mej szkoły wzorowej.
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Ponieważ między nim a młodym tłumem znajdowała się przestrzeń zdeptanej trawy i
śmiecia, wyjął szkiełko z kieszeni kamizelki, aby przekonać się z jego pomocą, czy nie wynajdzie tam jakiego znajomego dzieciaka, które mógłby przepędzić. I przedstawiło mu się
zjawisko nie do uwierzenia, ale doskonale widoczne: jego metalurgiczna Ludwika, zaglądająca gorliwie przez szparę między deskami ściany, i jego własny matematyczny Tomek, leżący
prawie na ziemi, aby dojrzeć choć kopyto konia, na którym odbywał się ów tyrolski taniec z
kwiatami.
Oniemiały ze zdumienia Gradgrind zbliżył się do miejsca, na którym jego własna krew tak
się poniżyła, i chwytając za ramiona swoje błędne dzieci zawołał:
– Tomaszu! Ludwiko!
I on, i ona zerwali się, zaczerwienili i zmieszali – lecz Ludwika śmielej patrzała na ojca.
Tomasz unikał jego wzroku i dał się machinalnie prowadzić do domu.
– W imię wyobraźni, próżniactwa i głupoty – rzekł Gradgrind prowadząc ich za ręc – co tu
robicie?
– Chcieliśmy zobaczyć, co się tam pokazuje – odparła krótko Ludwika.
– Co tam się pokazuje?
– Tak, ojcze.
I chłopiec, i dziewczę mieli miny zakostniałej jakiejś nudy – osobliwie Ludwika. Ale z
oschłej jej twarzyczki błyskało światło nie mające co oświecać; iskrzył się ogień nie mający
co ogrzewać; widniała wyobraźnia jakimś cudem nie zamarła i ożywiająca jej rysy. Ożywienie to atoli nie było owym młodocianym, wesołym ożywieniem, ale połyskiwało niepewnymi,
gorączkowymi, błędnymi blaski – jakoby to cierpienie smutne, które spostrzegamy na obliczu
ślepego, gdy drogę chce odszukać.
Ludwika było to jeszcze dziecię, choć miała już piętnasty czy szesnasty rok życia – ale
zdawało się, iż bliski już dzień, w którym nagle i od razu stanie się kobietą. To samo czuł i
ojciec patrząc na nią. Była piękną.
„Byłaby bardzo samowolną – mówił sobie w duchu, jak zwykle praktycznie – byłaby bardzo samowolną, gdyby nie była wychowana na faktach.”
Zwracając się do Tomasza:
– Tomaszu! Chociaż fakt bije w oczy, trudno mi uwierzyć, że ty, z twą edukacją i ukształceniem, mogłeś zaprowadzić siostrę na takie widowisko?
– To ja jego poprowadziłam – rzekła prędko Ludwika. – Prosiłam go, aby ze mną poszedł.
– Przykro mi to słyszeć. Bardzo mi przykro, istotnie. Tomasz przez to nie lepszy, a ty. Ludwiko, jeszcze bardziej jesteś winną.
Spojrzała na ojca znowu, ale łzy nie było w jej oczach.
– Ty, Tomaszu, i ty. Ludwiko, gdy wam sfery nauki otworem stoją! Tomasz i ty – oboje,
można powiedzieć, napełnieni faktami! Tomasz i ty – nałożeni do ścisłości matematycznej!
Tomasz i ty – tu!...– krzyknął pan Gradgrind – w tym sromotnym położeniu? Nie mogę
przyjść do siebie ze zdziwienia!
– Bardzo byłam znużona, ojcze! Już od dawna znużona jestem – rzekła Ludwika.
– Znużona? Czymże?– zapytał zdumiony ojciec.
– Nie wiem czym. Zapewne wszystkim.
– Ani słowa więcej – odparł pan Gradgrind. – Dziecinnisz się. Nic nie chcę już o tym słyszeć.
Zamilkł i już nie przemówił przez cały czas, użyty na przejście pół mili drogi. Raptem zawołał:
– Co powiedzieliby najlepsi twoi przyjaciele. Ludwiko? Czy nie przywiązujesz żadnej wagi do ich dobrej opinii o tobie? Co powiedziałby pan Bounderby? Jak ci się zdaje?
Na to nazwisko córka ukradkiem rzuciła na ojca spojrzenie badawcze i przenikliwe. Gradgrind nie zauważył tego, gdyż, zanim spojrzał na nią, już oczy spuściła.
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– Co? – powtórzył wnet. – Co powiedziałby pan Bounderby?
I przez całą drogę do Kamiennego Pawilonu, prowadząc, mocno oburzony, delikwentów
swoich, powtarzał co chwil kilka:
– Co powiedziałby pan Bounderby?
Jak gdyby pan Bounderby był starą, wścibską plotkarką.

13

ROZDZIAŁ IV

PAN BOUNDERBY

Nie będąc starą, wścibską plotkarką – kimże był pan Bounderby? Pan Bounderby był
przyjacielem od serca pana Gradgrinda, tak bliskim, jak człek doskonale obrany z uczucia
może być zbliżony do drugiego, pokrewnego mu duchem. Pan Bounderby był właśnie tak
panu Gradgrindowi bliskim albo – jeśli czytelnicy wolą – tak dalekim od niego.
Człowiek bogaty, bankier, kupiec, fabrykant – wszystko, co chcecie; wysoki, krzykliwy, z
oczami wytrzeszczonymi, z metalicznym śmiechem; człek z grubego materiału, użytego w
niepomiernej ilości dla utworzenia takiej masy; człek ze wzdętą głową, z wypukłym czołem, z
naprężonymi żyłami na skroniach i z naciągniętą skórą na twarzy, która, zdawało się nie pozwala mu zamknąć oczu i wciąż unosi jego brwi. Charakterystycznym rysem postaci jego
była nadętość: wydawał się balonem gotowym do lotu. Człek, który bez ustanku przechwalał
się, iż wszystko sam sobie zawdzięcza. Człowiek, który zawsze głosił, głosem podobnym do
ryku trąby, o swej dawnej ciemności i dawnej swojej nędzy. Człek, który był bańką wzdętą –
fałszywej pokory i samochwalstwa.
O rok lub dwa lata młodszy od swego ściśle praktycznego przyjaciela, pan Bounderby wyglądał na starszego. Jego czterdzieści siedem do ośmiu lat mogły siedem lub osiem przydać
sobie jeszcze i nikogo by to nie zdziwiło. Niewiele miał włosów – wyssało mu je zapewne
jego gadulstwo – a i te, co zostały nieporządnie sterczały w różne strony, jakby rozdmuchiwane jego samochwalstwa wichrem.
W posępnej bawialni Kamiennego Pawilonu, stojąc na dywaniku przed kominkiem i grzejąc się u ognia, pan Bounderby dzielił się swymi spostrzeżeniami z panią Gradgrind a to z
powodu rocznicy własnych urodzin. Stał przed ogniem, raz dlatego, że to był wiosenny, zimny wieczór, choć jeszcze słońce świeciło; po drugie dlatego, że atmosfera Kamiennego Pawilonu wiecznie była przesiąknięta wonią wilgotnego wapna; i na koniec dlatego, że taka
pozycja pozwalała mu panować nad panią Gradgrind.
– Nie miałem trzewików, a pończoch nawet z nazwy nie znałem. Dni spędzałem w rowie,
noc – w chlewie. Tak przepędziłem dziesiątą rocznicę moich urodzin. Rów był mi dobrym
znajomym – urodziłem się w nim.
Pani Gradgrind – maleńka, chuda, blada, z czerwonymi powiekami zakutana w szale –
przechodziła wszystko, co się mieści w ludzkich pojęciach o słabości cielesnej i dusznej. Ciągle zażywała mikstury nie dające już żadnych skutków. Ile razy zdarzyło się jej objawić
symptomata powrotu do życia, tyle razy zostawała rażona jakimś ciężkim faktem, uderzającym w nią nieuchronnie.
Pani Gradgrind wyraziła nadzieję, że ten rów był suchy.
– Suchy? Istna kałuża! Wody było w nim na stopę – rzekł pan Bounderby.
– To dość, aby się niemowlę przeziębiło – zauważyła pani Gradgrind.
– Przeziębiło się? Urodziłem się z zapaleniem płuc i, zdaje mi się, z zapaleniem wszystkiego, co w ciele ludzkim podpada tej chorobie – rzekł pan Bounderby. – Przez kilka lat byłem najnędzniejszą istotą na świecie: tak chorowity, że zawsze stękałem i piszczałem; a tak
obdarty i plugawy od nieczystości, że pani nawet szczypcami kominkowymi nie zgodziłabyś
się mnie dotknąć.
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Pani Gradgrind spojrzała smutnie na szczypce, stojące przy kominku, uważając to w swym
idiotyzmie za najwłaściwszą oznakę współczucia.
– Jakim sposobem wydarłem się z tego położenia, sam nie wiem – rzekł pan Bounderby. –
Musiałem być energiczny. Byłem energicznym i w późniejszych latach, więc sądzę, że i wtedy już miałem tę własność. Ot, jak tu stoję, moja pani, niczym i nikomu nie jestem obowiązany za to, że tu stać mogę – tylko samemu sobie.
– Pani Gradgrind tęskną i pokorną zrobiła uwagę że, być może, matka pana Bounderby...
– Moja matka?– przerwał pan Bounderby. – Moja matka mnie rzuciła!
Pani Gradgrind zbałwaniała jak zwykle, zwinęła się w sobie i umilkła.
– Moja matka porzuciła mnie na ręce mej babki – rzekł Bounderby – i o ile sobie przypomnieć mogę, babka była najniegodziwszą kobietą na świecie; gdy przypadkiem dostała mi się
para trzewików, ściągała je ze mnie i przepijała niechybnie. Nie zapomnę, jak owa miła babka
z rana, nie wstając z łóżka, wypijała po czternaście kieliszków wódki przed śniadaniem.
Pani Gradgrind, słabo uśmiechnięta, nie dając innego znaku życia, podobna była jak zwykle do malutkiej kobietki, blado wymalowanej na transparencie nie dość oświetlonym od tyłu.
– Babka założyła sklepik z tandetą – prawił pan Bounderby – i ulokowała mnie w króbce
od jaj. Taka była kolebka mego niemowlęctwa: króbka, i to stara. Jak tylko odrosłem od ziemi
i mogłem biegać – uciekłem oczywiście. Byłem naówczas małym włóczęgą i zamiast jednej
starej baby, która mnie biła i morzyła głodem, wszyscy bez różnicy płci i wieku tłukli mnie i
popychali, a zawsze to spotykało mnie, kiedy byłem głodny. I wszyscy mieli słuszność: z jakiegoż powodu mieliby postępować inaczej? Byłem szkodliwym stworzeniem, zarazą, dżumą! Bardzo dobrze wiem o tym!
Pochlebiało to niesłychanie panu Bounderby, że kiedyś w swym życiu znajdował się na takim szczeblu społecznej znakomitości, że był szkodliwym stworzeniem, zarazą, dżumą. Po
trzykroć więc, raz po raz, powtarzał te słowa samochwalne i dopiero był zadowolony.
– Przeznaczone mi było przejść przez to wszystko; tak sądzę, pani moja. Czy było koniecznością przechodzić przez to, czy nie, przeszedłem jednak. Przeszedłem, chociaż nikt nie
wyciągnął do mnie ręki pomocnej. Włóczęga-ulicznik, włóczęga-chłopak do wszystkiego,
parobek, stróż domu, odźwierny, kancelista, główny komisant, mały wspólnik handlu – Jozjasz Bounderby z Coketown – takie były moje przejścia aż do punktu kulminacyjnego. Jozjasz Bounderby z Coketown nauczył się czytać z szyldów sklepowych, moja pani, i nauczył
się rozpoznawać godziny na cyferblacie, badając zegar wieży kościoła Saint Giles’s w Londynie, pod kierunkiem opijusa, kaleki, znanego ulicznego złodzieja i niepoprawnego włóczęgi. Proszę teraz mówić Jozjaszowi Bounderby z Coketown o waszych szkołach elementarnych i o waszych szkołach-modelach, i o waszych szkołach obwodowych, a Jozjasz Bounderby z Coketown wyzna szczerze i otwarcie, że nie miał sposobności z nich korzystać. Ale czy
owe szkoły dają nam ludzi z tęgimi głowami? Wychowanie, które ja przeszedłem, wiem – nie
każdemu wyjdzie na zdrowie, ale cóż robić? Wychowanie to było takie, nie inne. I można
zmusić Jozjasza Bounderby, aby przełknął wrzącą oliwę, ale nikt i nic go nie zmusi, by ukrywał fakty swego życia.
Cały spocony, gdy doszedł do szczytów samochwalstwa, Jozjasz Bounderby zamilkł na chwilę.
Zamilkł właśnie, gdy jego wysoce praktyczny przyjaciel w towarzystwie dwojga winowajców wchodził do bawialni. Wysoce praktyczny przyjaciel spostrzegłszy gościa zatrzymał się i rzucił na Ludwikę
pełne wyrzutu spojrzenie, mówiące wyraźnie: „Patrz, oto twój Bounderby!”
– No! – zawołał pan Bounderby – o co idzie? Dlaczego młody Tomasz tak chmurnie wygląda?
Wymówił imię Tomasza, ale patrzył na Ludwikę.
– My przez szczelinę chcieliśmy cyrk oglądać – rzekła śmiało Ludwika nie podnosząc
oczu – ojciec nas tam zastał.
– Tak, pani – rzekł małżonek z powagą. – Prędzej mogłem spodziewać się, że złapię dzieci
moje na czytaniu poezji.
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– O Boże! – płaczliwie zawołała pani Gradgrind. – Jak mogliście, Ludwiko i Tomaszu?...
Zdumiewam się i oświadczam, żeście doprowadzili mnie do żalu, iż posiadam dzieci. Chciałoby mi się powiedzieć nawet, że wolałabym nie mieć dzieci. Cóż by z wami stało się wtedy,
rada bym wiedzieć?
Pan Gradgring nie wydawał się mocno zadowolony tak przekonywającą uwagą małżonki:
czoło mu się nachmurzyło niecierpliwie.
– Czyżeście nie mogli, podczas gdym cierpiała ból głowy, pójść do waszego pokoju i
przeglądać konchy i minerały, i wszelkie inne rzeczy, których macie tak dużo, zamiast biegać
do cyrku? – rzekła pani Gradgrind. – Wiecie tak dobrze, jak i ja sama, że dzieci nie mają nauczycieli cyrkowych ani gabinetów cyrkowych, ani nie słuchają lekcji o cyrkach. Cóż więc
chcecie wiedzieć o cyrku? Sądzę; że i bez cyrku macie dość roboty, jeśli roboty wam potrzeba. W obecnym stanie mej głowy nie mogę sobie przypomnieć i połowy nazw tych faktów,
którymi należałoby wam zająć się jeszcze.
– W tym właśnie bieda – odrzekła rozdąsana Ludwika.
– Nie mów: w tym właśnie bieda, bo tak mówić nie powinnaś – rzekła pani Gradgrind. –
Ruszaj do swego pokoju i zajmij się jakąkolwiek „logią”.
Pani Gradgrind nie była osobą uczoną, toteż zwykle napędzała dzieci do nauki takim ogólnikiem, zostawiając im samym wybór przedmiotu, jaki doprząc miały do wyrazu „logia’.
Istotnie, wiedza pani Gradgrind o faktach szwankowała wielce, ale Gradgrind, podnosząc
ową damę do godności swej małżonki, był powodowany podwójnym względem. P r i m o
posag jej wyrażał się wcale pokaźną cyfrą; s e c u n d o nie było w niej żadnej zgoła niedorzeczności. Niedorzecznością nazywał on wyobraźnię. I rzeczywiście natura pani Gradgrind
tak była wolna od podobnie zdrożnej mieszaniny, jak tylko nią może być natura, która nie
doszła jeszcze do absolutnego idiotyzmu.
Dość było tej zanudzonej damie znaleźć się samą w towarzystwie swego męża i pana Bounderby, aby zbałwanieć na nowo, choć nie zwalał się na nią żaden fakt. Gdy tak zamarła,
żaden z tych panów nie zwracał już na nią uwagi.
– Bounderby – rzekł Gradgrind przysuwając krzesło do kominka – tak zawsze byłeś troskliwym o moją dziatwę, osobliwie o Ludwikę, że nie myślę skrywać przed tobą, jak wielce
jestem zdumiony dzisiejszym wydarzeniem. Systematycznie poświęcałem siebie – jak ci wiadomo – dla wykształcenia rozsądku mej rodziny. Rozsądek – wiadomo ci również – jest jedynym czynnikiem, na którym wychowanie wspierać się powinno. A jednakże zdawałoby się z
dzisiejszego niespodziewanego, choć w istocie niewiele znaczącego wydarzenia, że w umysł
Tomasza i Ludwiki zakradło się coś, co jest – albo raczej co nie jest... nie wiem już, jak się
mam wyrazić – co nigdy nie było w programie wykładu edukacyjnego i w czym ich rozsądek
udziału nigdy nie miał, ani o czym świadomości nie posiadał.
– Zapewne, nie jest to rzeczą rozsądku ciekawić się motłochem włóczęgów czy zajmować
się nim – odpowiedział Bounderby. – Gdy byłem sam włóczęgą, nikt z ciekawością na mnie
nie spoglądał. Wiem to bardzo dobrze.
– Teraz następuje pytanie – rzekł wysoce praktyczny ojciec – jakie jest źródło tej tak poniżającej ciekawości?
– Powiem ci jej źródło: próżniacza wyobraźnia.
– Spodziewam się, że tak nie jest! – zawołał wysoce praktyczny ojciec. – Jednak przyznaję, że ta obawa przeszła mi przez myśl w drodze do domu.
– Próżniacza wyobraźnia, Gradgrind – powtórzył Bounderby. – Rzecz obmierzła dla każdego, ale przeklęta dla dzieweczki takiej, jak Ludwika. Przepraszam panią Gradgrind za wyrażenia przykre, ale pani wiesz, że nie staram się uchodzić za wyrafinowanego człowieka. Kto
czeka ode mnie wytworności, bardzo grubo omylić się może. Nie odebrałem wytwornego
wychowania.
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– Być może – prawił pan Gradgrind pakując ręce w kieszenie a wzrok lochowy w ogień
pałający na kominku – być może, że jaki nauczyciel, jaki sługa podsunął im myśl tak haniebną? Być może, że Tomasz lub Ludwika przeczytali co o tym? Być może, że na przekór czujności, jaki głupi romans lub powieść znalazły się w domu naszym? Bo jest to zdumiewającą,
niepodobną do prawdy rzeczą, spotkać podobną ciekawość w umysłach od kołyski kształconych według miary i wagi.
– Ale pozwól – zawołał Bounderby, który cały ten czas stał jak pierwej u ogniska i strzelał
swoją wybuchową pokorą nawet w umeblowanie bawialni – wszakże masz jedno dziecię z
tych włóczęgów w twojej szkole?
– Cecylia Jupe z nazwiska – dodał pan Gradgrind patrząc, jakby rażony światłem, na swego przyjaciela.
– Ale pozwól jeszcze – zawołał Bounderby. – Jakże to ona dostała się do szkoły?
– Rzecz w tym, że ja sam dopiero dziś zobaczyłem tę dzieweczkę. Ona we własnej osobie
przyszła tu do mego domu prosić, aby została przyjęta do szkoły, ponieważ nie jest urodzona
w tutejszym mieście, i... tak, masz słuszność, Bounderby...
– Ale pozwól – po raz trzeci zawołał Bounderby – czy Ludwika ją widziała wtedy?
Ludwika zapewne ją widziała, gdyż sama jej prośbę przyniosła do mnie. Lecz jeżeli Ludwika ją widziała, to jestem pewny, że odbyło się to w obecności pani Gradgrind.
– Przepraszam panią – rzekł Bounderby do żony praktycznego człowieka – jak to było?
– O nieszczęśliwe to moje zdrowie! – odpowiedziała pani Gradgrind. – Dziewczę obiecało
chodzić do szkoły – a pan Gradgrind potrzebował dziewcząt chodzących do szkoły, a Ludwika i Tomasz donieśli, że dziewczę chce chodzić do szkoły; a ponieważ pan Gradgrind potrzebował dziewcząt chodzących do szkoły, więc jakże można było sprzeciwić się temu, kiedy
fakt był taki.
– To ja ci powiem, Gradgrind: odpędź dziewczynę i rzecz będzie skończona – zdecydował
Bounderby.
– Bardzo mi po myśli twoja rada.
– Zróbże to wnet – rzekł Bounderby. – Takie było prawidło moje od lat dziecięcych. Kiedy
pomyślałem: ucieknę od mej babki z króbki do jajek, to wnet to uczyniłem. Postąp tak samo.
Zrób wnet, co masz zrobić.
– Czy nie pójdziesz na spacer? – zapytał praktyczny przyjaciel. – Miałem gdzieś adres jej
ojca. Może się zgodzisz przejść się ze mną po mieście?
– I owszem jeżeli masz to wnet uczynić – rzekł Bounderby.
Bounderby wcisnął z jakimś gwałtem kapelusz na głowę; a zawsze to czynił, aby dowieść,
że sam sobie wszystko zawdzięcza, a więc jest człowiekiem, który nie miał czasu dowiedzieć
się o sposobie przyzwoitego nakładania kapelusza. Zapuścił ręce w kieszenie i wyszedł do
sieni.
– Nigdy nie noszę rękawiczek – prawił głośno. – Bez rękawiczek drapałem się na drabinę
społeczną i pewno bym z nimi nie wdrapał się tak wysoko.
Zostawiony na chwilę w sieni, po której się przechadzał, gdy pan Gradgrind poszedł na górę po adres, Bounderby otworzył drzwi do dziecinnego pokoju, zwanego gabinetem naukowym, i zajrzał do wysłanej kobiercem komnaty, która na przekór szafom z książkami, biurkom i rozlicznym pomocom naukowym i filozoficznym, wyglądała jak sala perukarza, przeznaczona do strzyżenia włosów. Ludwika, tęskno wsparta na oknie, patrzała przed siebie, nic
nie widząc; młody Tomasz stał przed ogniem, sapiąc, niezadowolony i chmurny. Przyszłe
Adamy Smithy3 lub Malthusy4, dwa młodsze Gradgrindzięta, wyszły pod opieką na odczyt, a
mała Joasia, zapaćkawszy sobie twarzyczkę mieszaniną kredy, ołówka i łez, usnęła nad prostymi ułamkami.
3
4

A d a m S m i t h – jeden z twórców angielskiej klasycznej ekonomii politycznej. Żył w XVIII wieku.
M a l t h u s – reakcyjny ekonomista angielski, apologeta kapitalizmu. Żył na przełomie XVIII/XIX wieku.
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– Wszystko przyszło do porządku Ludwiko; wszystko dobrze, Tomaszu – rzekł pan Bounderby. – Nie róbcie tylko tego więcej. Sam ułagodzę gniew ojcowski. Cóż, Ludwiko? To
warte pocałunku? Czyż nie?
– Możesz pan go wziąć, panie Bounderby – odrzekło dziewczę po chwili obojętnego milczenia, potem powolnie przeszło komnatę i jakoż bez wdzięku nadstawiło mu swoją twarzyczkę, nie patrząc na niego wcale.
– Zawsze byłaś moją faworytką. Ludwiko! – rzekł pan Bounderby. – No, bądź zdrowa,
Ludwiko.
Odszedł, a dzieweczka stała na tym samym miejscu i tarła pocałowaną jagodę chustką, aż
do ognistej czerwoności. Jeszcze po tym minut pięć trwało to tarcie okrutne.
– Co ty robisz, Luciu? – ponuro spytał Tomasz. – Wytrzesz sobie dziurę w twarzy.
– Możesz wykroić to miejsce scyzorykiem, Tomaszu. Pewno nie zapłaczę.

18

ROZDZIAŁ V

KAMERTON

Coketown, do którego obecnie dążyli panowie Gradgrind i Bounderby, było triumfem
faktu: nie miało w sobie żadnych śladów wyobraźni, zupełnie jak pani Gradgrind. Uderzmy
kamertonem w Coketown, nim rozpoczniemy pieśń o nim.
Miasto z czerwonej cegły, a raczej z cegły, która mogłaby być czerwona, gdyby dym i popiół pozwoliły na to. Za wdaniem się ich, Coketown stało się jakoś nienaturalnie czerwone i
czarne jak malowane oblicze dzikiego wyspiarza. Było to miasto maszyn i wysokich kominów, z których nieskończone węże dymu kłębiły się ciągle i nieustannie, a nigdy rozplątać się
nie mogły. Coketown posiadało czarny kanał i rzeczkę sposoczoną cuchnącą farbą; miało
także olbrzymie budynki pełne okien; we wnętrzu tych budynków po całych dniach rozlegał
się stuk i hałas; podnosił się i opadał monotonnie piston parowej maszyny podobny do głowy
słonia cierpiącego na napady melancholii. Kilka wielkich ulic, podobnych do siebie jak dwie
krople wody, przerzynało miasto wspólnie z kilkoma mniejszymi, także podobnymi do siebie.
Ulice i uliczki zamieszkane były przez ludzi jednakowego zupełnie kalibru, którzy o jednej i
tej samej godzinie stąpali jednym i tym samym krokiem po jednym i tym samym bruku do
jednej i tej samej roboty – i dla których wczoraj było takież same jak dziś, a jutro miało być
takież jak wczoraj, a każdy rok podobny do ubiegłego i mającego nastąpić. Te własności Coketown stanowiły z jego pracą pewną całość; przeciwstawić im można było to, iż w mieście
tym wyrabiano znane na cały świat przedmioty uprzyjemniające życie wytworne, co więcej –
przedmioty rozkoszy, tak niezbędne dla pięknych pań, z których ani jedna nie zniosłaby, żeby
przy niej wymówiono choćby nazwę Coketown. Reszta zarysów grodu tego była dość przypadkowa, a streszcza się następująco:
W Coketown widać było tylko pracę, jedną pracę. Jeżeli członkowie jakiejś sekty religijnej
budowali kaplicę, jak to już uczynili członkowie osiemnastu innych różnych sekt, to koniecznie wznosili nabożny magazyn z czerwonej cegły, a w napadzie amatorstwa i chęci osiągnięcia wysokiego stylu architektonicznego – z jakąś klatką na wierzchu, w której mieściła się
sygnaturka, dająca znać o czasie otwarcia magazynu modlitwy. Jednym wyjątkiem był New
Church; budynek wytynkowany, z kwadratową wieżą u wejścia, ukoronowaną czterema krótkimi szczytami, podobnymi do czterech nóg stołowych. Wszystkie szyldy w mieście były
wymalowane jednym pismem, poważnym, czarnym na bieli. Więzienie mogło uchodzić za
szpital, szpital za więzienie; ratusz mógł być albo więzieniem, albo szpitalem, albo jednym i
drugim, albo jeszcze czymś innym, bo nie było żadnej różnicy we wdziękach ich architektury.
Fakt, fakt, fakt, fakt wszędzie w niematerialnym i materialnym aspekcie miasta. Szkoła pana
M’Choakumchilda była doskonałym faktem, szkoła rysunku takimż doskonałym faktem, i
stosunki przedsiębiorcy z pracownikami były takim samym faktem. I wszędzie był fakt, zaczynając od szpitala położniczego aż do cmentarza. To, czego nie można było wyrazić cyframi, czego nie można kupić jak najtaniej a sprzedać jak najdrożej, nie istniało tam – istnieć nie
mogło – istnieć nie będzie aż do skończenia świata. Amen.
Miasto tak namaszczone faktem i z takim triumfem utwierdzające fakt wszędzie – naturalnie kwitnąć musiało.
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Niestety, nie we wszystkim. Coketown nie wyszło z własnych pieców hutniczych czyste,
jak złoto wychodzi czyste z ognia. Pierwsze – niepokojące, tajemnicze i nierozwiązane pytanie było: „Kto właściwie należy do owych osiemnastu sekt?” Bo w każdym razie nie robotnicy. Dziwnie było przechadzać się po ulicach w poranek niedzielny i patrzeć, jak dźwięk
dzwonów, przyprowadzający do rozpaczy chorych i nerwowych, nie wywołuje wcale robotników z dzielnic przez nich zamieszkanych, z ich własnych ciasnych pokoików, z rogów ich
ciasnych ulic – gdzie stali bezmyślnie, spoglądając na śpieszących do kościołów i kaplic, jak
na rodzaj stworzeń nic z nimi wspólnego nie mających. Uderzało to w oczy nie tylko obcych
przybyszów, ale i pewną miejscową grupę z samego Coketown, której przedstawiciele przy
każdej sesji Izby Gmin wnosili petycje, aby Wysoki Parlament aktem prawnym zmusił chociażby gwałtem ludność Coketown do nabożności. Drugim strapieniem miasta było Towarzystwo Wstrzemięźliwości; uskarżało się ono, iż ta właśnie ludność robotnicza ma popęd do
upijania się; wykazywało statystycznymi tablicami, że upija się w istocie, i dowodziło na wieczornych herbatach, że żadną, ludzką czy boską, namową (chyba pieniędzmi) nie można nakłonić ludności tej, by wstrzymała się od pijaństwa. Inne było utrapienie z powodu aptekarzy,
którzy wykazywali, także statystycznymi tablicami, że jeżeli robocza ludność nie upija się
spirytusem, to za to zażywa opium. Potem wychodził na scenę doświadczony kapelan więzienny, który zawsze za pomocą tablic statystycznych, dokładniejszych od wszystkich poprzednich, dowodził, że ci sami robotnicy uczęszczają do miejsc rozpusty, skrytych przed
oczami publiczności, gdzie słuchają rozpustnych pieśni i patrzą na rozpustne tańce, i sami
udział w nich biorą; że niejaki A. B., mający lat dwadzieścia cztery i skazany na osiemnastomiesięczne samotne zamknięcie w więzieniu, oświadczył (chociaż nigdy właściwie nie zasługiwał na wiarę), że te miejsca były początkiem jego zguby i że gdyby nie takiego rodzaju rozrywka, przekonany jest, iż nieomylnie byłby pozostał w najściślejszym znaczeniu moralnym,
bardzo moralnym człowiekiem. Na koniec występowali panowie Gradgrind i Bounderby,
dwie przyzwoite osoby, w tej chwili idące przez miasto, obaj wysoce praktyczni, i przedstawiali jeszcze dokładniejsze statystyczne tablice, oparte na ich własnym doświadczeniu i zilustrowane przykładami, które sami sprawdzali i na które patrzyli, a z których jasno jak na dłoni
wynikało – a była to jedyna w tym wszystkim rzecz jasna jak na dłoni – że klasa robotników
jest całkowicie zepsuta; że róbcie dla niej, co chcecie, ona zawsze niewdzięczną się okaże; że
jest burzliwa, że nigdy nie wie czego żąda, że opływa we wszystko, że zjada świeże masło,
uporczywie zapijać je chce mokką; że mięsa w gorszych gatunkach cierpieć nie może i pomimo wszystko jest nieukontentowana i krnąbrna. Jednym słowem jest jak morał owej starej
bajki:

Była sobie staruszka i bardzo łakoma,
Zawsze przy zdrowiu i zawsze przy piciu;
Jadła i piła ciągle, aż brała oskoma,
I cóż? Zawsze jej czegoś brakowało w życiu.
Owoż zdaje się, iż można było znaleźć jakieś podobieństwo między klasą robotników Coketown a małymi Gradgrindziętami. Zapewne nikt z ludzi przy zdrowych zmysłach, obznajmiony z cyframi, nie uwierzy, gdy mu kto powie dzisiaj, że jeden z najgłówniejszych elementów życia robotników Coketown w ciągu długich lat był rozmyślnie tłumiony – że w tych
ludziach była wyobraźnia, która domagała się zdrowych warunków istnienia i zaprzestania tej
chorobliwej wegetacji. Że w miarę pogrążania się ich w ciężkiej i jednostajnej pracy rodziła
się w nich potrzeba fizycznego odprężenia, jakiejś ulgi wywołującej wesołość i krzepiącej
ducha, żeby mogli chociaż w niedzielę rozerwać się skocznym tańcem przy skocznej muzyce,
skosztować jakiegoś niewykwintnego przysmaku, w którym pan M’Choakumchild palców by
nie umaczał. Wymagania te trzeba było starać się zadowolić, jeśli nie chciano, aby się one w
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jakie zło przeradzały. Przeradzać się zaś w zło musiały, chyba żeby prawa natury ludzkiej
zostały poprawione przez jakiś Parlament.
– Ten człowiek mieszka w dzielnicy Pod’s End, a ja dobrze nie wiem, gdzie jest ta dzielnica – rzekł pan Gradgrind. – Gdzie to jest, Bounderby?
Pan Bounderby wiedział tylko, że to jest gdzieś na końcu miasta. Zatrzymali się na chwilę,
rozpatrując się.
W tej chwili zza węgla ulicy wybiegła z przestraszonym obliczem dziewczynka, którą pan
Gradgrind poznał od razu.
– Stój! – krzyknął. – Stój! Dokąd to bieżysz? Stójże!
Dziewczę numer dwadzieścia przystanęło drżące i dygnęło.
– Czemu jak szalona latasz w tak nieprzyzwoity sposób po ulicach – zapytał pan Gradgrind.
– Ja – panie! Ktoś mnie gonił – wyjąkało dziewczę. – Musiałam uciekać.
– Gonił?– powtórzył pan Gradgrind. – A któż to chciał za t o b ą biegać?
Odpowiedź na pytanie i bez udziału Cesi zjawiła się w postaci chłopca o białej cerze, owego Bitzera, który, biegnąc na oślep, wypadł zza węgła i nie myśląc o czekającej go zawadzie
wpadł na pana Gradgrinda i odbił się od niego jak piłka.
– Co to znaczy, chłopcze? – rzekł pan Gradgrind. – co wyrabiasz? Jak śmiesz rzucać się na
ludzi?
Bitzer podniósł z ziemi czapkę, która zleciała mu z głowy od zderzenia z panem Gradgrindem, cofnął się i przyciskając swe kłykcie do czoła tłumaczył, iż to się stało niechcący.
– Czy to ten chłopiec pędził za tobą, Cecylio Jupe? – badał pan Gradgrind.
– Pędził, panie, – rzekło niechętnie dziewczę.
– Nie! Nie pędziłem panie – wrzasnął Bitzer – dopóki sama nie zaczęła uciekać przede
mną. Wszyscy oni z hecy nie wiedzą, co gadają, panie – to wiadomo. Sama wiesz, że hecarze
sławni są z tego, iż nie myślą nigdy o tym, co mówią – dodał obracając się do Cesi. – Całe
miasto wie o tym dobrze, jak i o tym, z przeproszeniem pana, że hecarze nie umieją tabliczki
mnożenia.
Pragnął tym przypodobać się panu Bounderby.
– Tak mnie przestraszył – powiedziało dziewczę – jakimiś strasznymi grymasami!
– O! – wrzasnął Bitzer – widać, że jesteś z hecy; ty także pokazujesz sztuki. Ani spojrzałem na nią, panie. Zapytałem tylko, czy chciałaby na jutro umieć definicję konia, i ofiarowałem się powtórzyć z nią lekcje; ona zaczęła uciekać, a ja popędziłem za nią – bo chciałem,
aby umiała odpowiedzieć, kiedy jutro o konia zapytaną będzie. Anibyś pomyślała oskarżać
mnie tak nieroztropnie, gdybyś nie była hecarką.
– Rzemiosło jej zdaje się doskonale być znane dzieciom – zauważył pan Bounderby. – Zobaczysz, że za tydzień całą szkołę zastaniesz przy szparach szopy sztukmistrzów.
– Masz słuszność – odparł jego przyjaciel. – Bitzer, marsz do domu! Cecylio Jupe, zatrzymaj się chwilę. Niech nie słyszę więcej o podobnej bieganinie, chłopcze, bo inaczej ty posłyszysz o mnie od nauczyciela. Rozumiesz? No! Ruszaj.
Chłopiec przestał mrugać oczyma, szturchnął się w czoło, spojrzał na Cesię, obrócił się i
odszedł.
– Teraz, dziewczynko, zaprowadź mnie i tego pana do twego ojca. Idziemy do niego. Co to
masz w tej butelce?
– Zapewne gin – rzekł Bounderby.
– O! nie, panie! To jest dziewięcioro-olej.
– Co? – zawołał pan Bounderby.
– Dziewięcioro-olej, panie. Ojciec się tym naciera.
– Po jakiegoż licha – z głośnym urywanym śmiechem wykrzyknął pan Bounderby – nacierasz ojca tym dziewięciorakim olejem?
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– Nasi zawsze używają tego oleju, gdy się potłuką w cyrku – odpowiedziało dziewczę rzucając wzrok niespokojny poza siebie, aby się przekonać, że jej prześladowca już odszedł. –
Nasi nieraz bardzo mocno siniaczą się w cyrku.
– I słusznie! Należy się im to, włóczęgom i próżniakom – rzekł pan Bounderby.
Dziewczę, zdziwione, spojrzało na niego z pewnym przestrachem.
– Dalibóg! – prawił pan Bounderby. – Gdy byłem młodszy od tej dziewczynki o jakie pięć
lub cztery lata, miewałem takie guzy, że nie tylko dziewięć, ale dwadzieścia i czterdzieści
olejów nic by im nie pomogło. Tylko że te stłuczenia miałem nie z przyczyny błazeńskich
wyłamywań mego ciała, ale od kułaków, które spadały na mnie. Jam nie znał tańca na linie,
ale nieraz na gołej ziemi tak tańcować musiałem, jak mi grała lina, którą mnie smagano.
Pan Gradgrind, jakkolwiek twardy, nie był wcale tak zakamieniały jak pan Bounderby.
Wszystko zważywszy, charakter jego miał swe dobre strony. Pan Gradgrind mógłby być nawet czułym, gdyby był przed laty choć raz jeden omylił się w arytmetycznych wyrachowaniach, którymi kształtował swój charakter. Toteż rzekł łagodnym, jak mu się zdawało, głosem, gdy skręcali w wąską uliczkę.
– Czy to jest Pod’s End? Czy tak, Cecylio Jupe?
– Właśnie, panie – a oto i dom, w którym mieszkamy.
Zatrzymała się. Zmrok już zapadał. Stali u drzwi małej, niziutkiej gospody, oświetlonej
wewnątrz ciemnoczerwonym światłem. Jakby obłąkany i chwiejący się domek ten, jak się
zdawało, w braku pijaków sam się rozpił; poszedł drogą zwykłą pijakom i bliski był upadku.
– Trzeba tylko przejść przez bufet, panie, i wejść na schody, jeśli pan nie woli poczekać,
dopóki nie pójdę zapalić świecy. Gdy pan posłyszy szczekanie, to nic – to tylko Wesołołapy,
a on wcale nie kąsa.
– Wesołołapy! Dziewięcioro-olej! Cha! cha! cha! – zaśmiał się przeraźliwie pan Bounderby wchodząc ostatni. – Zabawna to rozrywka dla człowieka, który sam sobie wszystko zawdzięcza.
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ROZDZIAŁ VI

CYRK SLEAKY’EGO

Gospoda ta była oberżą „Pod skrzydłami Pegaza”. Nazwa właściwsza byłaby: „Pod nogami Pegaza”. Ale pod skrzydlatym koniem widniał na szyldzie napis „Pod skrzydłami Pegaza”
wykonany gotyckimi literami. Pod tym zaś napisem na rozwiniętej wstędze artysta nakreślił
następujące słowa:

Z dobrych słodów, dobre piwo;
Zajdźcie, proszę – ono tu!
Z wina – dobra wódka bywa,
Kto poprosi – damy mu!
Inny Pegaz, teatralny, oprawny w ramy oszklone, wisiał na ścianie, za małym bufetem; jego skrzydła to prawdziwa gaza; złociste gwiazdy na jego ciele; a powietrzny rząd z czerwonego jedwabiu utkany.
Na dworze było za ciemno, by odczytać napisy, w pokoju – nie dość widno, aby dojrzeć
wyobrażenie Pegaza; panowie Gradgrind i Bounderby nic mogli się więc gorszyć tak krzyczącymi dowodami istnienia tu wyobraźni. Weszli za dziewczyną po nieoświetlonych schodach nie spotykając nikogo i zatrzymali się w ciemnościach czekając, aż Cesia pokaże się ze
światłem. Spodziewali się co chwila usłyszeć szczekanie Wesołołapego, ale wysoce uczony i
wytresowany pies nie warknął jeszcze, gdy dziewczę ze świecą w ręku wróciło.
– Ojca nie ma w naszym pokoju – powiedziała, a na jej twarzyczce malowało się wielkie
zdziwienie. – Jeśli panowie zechcą wejść, to ja wnet go wynajdę.
Weszli więc, a Cesia, przysunąwszy im dwa krzesła, wybiegła szybko lekkim krokiem.
Pokój był mały, w nędzne zaopatrzony meble; jednak miał łóżko. Nad łóżkiem wisiała biała
szlafmyca, upiększona dwoma pawimi piórami i sterczącym harcapem; w tej szlafmycy sinior
Jupe dzisiejszego wieczoru czynił różne sztuki i bawił publiczność wyborem szekspirowskich
dowcipów i ciętych odpowiedzi, ale prócz tego nie widać było żadnej innej części jego ubrania ani żadnej oznaki jego rzemiosła. Obecność Wesołołapego, owego wysoce ukształconego
psa, nie objawiała się ani oku, ani uchu, jak gdyby jego przodek został omyłkowo wyrzucony
z Arki Noego.
Goście słyszeli otwieranie i zamykanie drzwi na wyższym piętrze, gdy Cesia przebiegała
po kolei mieszkania szukając ojca. Nagle obiły się o ich uszy wyrazy zdziwienia. Dzieweczka
szybko zbiegła na powrót z wielkim niepokojem; otworzyła stary, wynoszony kuferek ze skóry cielęcej, ujrzała, że był próżny, i potoczyła wzrokiem dokoła załamując ręce z twarzyczką
pełną przerażenia.
– Ojciec musiał pójść do cyrku, panie. Nie wiem, po co, ale pewno tam poszedł; za chwilę
go przyprowadzę. – I wnet wybiegła bez kapelusza, a jej długie, ciemne, dziecinne włosy,
rozwiane po ramionach, pławiły się za nią.
– Co to jej w głowie! – zauważył pan Gradgrind. – Za chwilę! Wszak to dobra mila będzie.
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Nim pan Bounderby zdążył odpowiedzieć, ukazał się we drzwiach młody człowiek i mówiąc: „Za pozwoleniem panów” wszedł do pokoju, z wsuniętymi w kieszenie rękami. Twarz
miał wygoloną starannie, chudą, bladożółtej cery, ocienioną gęstwą czarnych włosów, rozdzielonych starannie pośrodku głowy i podwiniętych w jeden okalający ją pukiel. Nogi miał
silne i muskularne, ale nieproporcjonalnie krótkie, za to plecy i krzyże o tyleż proporcjonalnie
za szerokie. Ubrany byt w kurtkę dżokejską i w obcisłe pantalony, szyję szal mu okręcał,
cuchnął zaś cały olejem lampowym, podściółką końską, skórkami pomarańczowymi, obrokiem i trocinami, a przedstawiał w swej osobie znakomity gatunek centaura, który był połączeniem stajni i teatru. Gdzie zaczynało się pierwsze a kończyło drugi – nikt nie mógłby
określić właściwie. Jegomość ów figurował w afiszu dnia tego jako: JMĆPan E.W.B. Childers, zasłużenie znany z zuchwałej woltyżerki w roli Dzikiego Łowcy ze stepów Północnej
Ameryki. W tym popularnym widowisku młody chłopiec ze starą twarzą, który obecnie
wszedł z Childersem do pokoju – zawsze mu towarzyszył w roli syna; to pochwycony za nogę i tak trzymany w powietrzu głową na dół, to stojąc do góry nogami na rodzicielskiej dłoni
– co miało oznaczać czułą miłość rodzicielską dzikich łowców i dokładnie naśladowane było
z natury. Cały pokryty puklami, wieńcami, ze skrzydłami, ubielony i uróżowany, młodzieniec
ten rokujący piękne nadzieje unosił się w cyrku jak cudny Kupidyn, stanowiąc najgłówniejszy
przedmiot zachwytu żeńskiej części widzów. W prywatnym zaś życiu, w którym charakteryzowały go: surdut nieodpowiedni wzrostowi i niezmiernie gruby nos, wyglądał na bywalca z
toru wyścigowego.
– Za pozwoleniem panów – rzekł E.W.B. Childers rozglądając się wokół – to panowie podobno życzycie sobie widzieć się z Jupem.
– Nie inaczej – odpowiedział pan Gradgrind. – Córka poszła go sprowadzić. Ale nie mam
czasu czekać i dlatego, jeżeli pan pozwolisz, zostawię na ręce pańskie parę słów dla niego.
– Bo widzisz, mój przyjacielu – wtrącił pan Bounderby – my jesteśmy z gatunku ludzi ceniących czas, a wy jesteście z gatunku ludzi wcale nie ceniących czasu.
Pan Childers zmierzył mówiącego od stóp do głowy i odparł:
– Nie mam honoru znać pana, lecz jeżeli pan chcesz powiedzieć, że więcej za swój czas
zarabiasz pieniędzy niżeli ja za mój, to, sądząc z pańskiej powierzchowności, nie będę przeczył, że możesz mieć słuszność.
– A jeżeli pan je zarobiłeś, to możesz i zatrzymać przy sobie i dla siebie, jak sądzę – dodał
Kupidyn.
– Kidderminster! Stul gębę – rzekł pan Childers.
Kidderminster – było to doczesne miano Kupidyna.
– Więc mu wolno przyjść tu, aby nami pomiatać? – zawołał Kidderminster odkrywając porywczy swój charakter. – Jeśli pan pragniesz zabawić się nami, zapłać pan za wejście do cyrku i używaj sobie!
– Kidderminster! – rzekł Childers podnosząc głowę. – Stul gębę! – i obracając się do pana
Gradgrinda: – J a z panem rozmawiam. Pan wiesz albo nie wiesz (gdyż, być może, rzadko
bywasz w cyrku), że ostatnimi czasy Jupe bardzo często p u d ł o w a ł.
– Pudłował? Jak to pudłował? – zapytał pan Gradgrind upraszając spojrzeniem pomocy
potężnego pana Bounderby.
– Pudłował i kwita – powtórzył Childers.
– Wczoraj próbował „Pod Podwiązką” cztery razy i spudłował – rzekł Kidderminster. –
Pudłował takoż chorągiewkami i w ogóle nieszczególnie się sprawiał.
– To jest nie robił tego, co powinien był zrobić; brakło mu sprężystości, a błazeństwa jego
były nieśmieszne – tłumaczył Childers.
– O! Więc to znaczy pudłować? – pytał Gradgrind.
– W ogóle pudłowanie nic innego nie oznacza – odpowiedział Childers.
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– Dziewięciorakie oleje, Wesołołapy, pudłowanie, podwiązki et caetera, o! – zawołał pan
Bounderby śmiejąc się wielkim śmiechem. – Dość dziwne towarzystwo dla człowieka, który
własnymi siłami podniósł się tak wysoko.
– To niech się pan spuści trochę – odparł Kupidyn. – Gdy pan własnymi siłami podniósł
się tak wysoko, jak to widać po panu, to jużci sam potrafisz zsunąć się cokolwiek.
– Co za dokuczliwe chłopaczysko! – rzekł pan Gradgrind zwracając się do Kupidyna i
chmurząc nań czoło.
– Czemuż pan nie uprzedził nas, że przyjdziesz – odpowiedział wcale nie zmieszany syn
Dzikiego Łowcy. – Najpewniej sfabrykowalibyśmy byli przyzwoitego panicza, aby pana
przyjmował. Szkoda, że nie zamówił się pan, jeśli pan taki wybredny. Za mocno pan naciągasz swoją linę, panie.
– Czego ten grubiański chłopiec chce ze swoją wyciągniętą liną? – zapytał pan Gradgrind
patrząc nań z jakimś rozpaczliwym oburzeniem.
– No, ruszaj precz! Idźże! – rzekł Childers wypychając młodego swego przyjaciela z pokoju, nie delikatniej niżby to sam Dziki Łowca uczynił. – Naciągnięta czy opuszczona lina...
ale rzecz nie w tym – rzekł zwracając się do Gradgrinda. – Pan miałeś mi zostawić słówko do
Jupe’a?
– Tak jest!
– A więc – ciągnął Childers – moim zdaniem nigdy on tego pisma nie odbierze. Czy pan
go zna dobrze?
– Nigdy go w życiu nie widziałem.
– Otóż zdaje mi się, że go pan nigdy nie zobaczy. Dla mnie jest rzeczą pewną, że uciekł.
– Sądzisz pan, że opuścił swą córkę?
– A, sądzę, sądzę – rzekł Childers kiwając głową – że czmychnął, i to na zawsze. Wczoraj
wygwizdano go – pozawczoraj także; co dnia bywał wygwizdywany; ostatnimi czasy ciągle
mu się to trafiało, a nie umiał znieść gwizdania.
– Dlaczegóż tak często był on... jakże... wygwizdywany? – zapytał Gradgrind wyduszając
z siebie ten wyraz niesłychany ze wstrętem.
– Stawy jego już zesztywniały i w dodatku sił mu brakło – rzekł Childers. – Jeszcze miał
zalety jako gęgacz, ale to mało, aby mieć środki do życia.
– Gęgacz? – powtórzył Bounderby. – Znów nie pojmuję.
– Śmieszek, paplacz, pajac – jeśli to więcej się podoba pańskiej osobie – rzekł Childers
rzucając od niechcenia te słowa za plecy swe ku panu Bounderby i wstrząsając grzywą włosów. A zwracając się do Gradgrinda mówił dalej: – Co uderzające, to to, że tego człowieka
dobiło, iż o tym wygwizdaniu dowiedziała się jego córka.
– Wyśmienite! – przerwał Bounderby. – To wyśmienite, Gradgrind. Człek tak uwielbiający
córkę, że porzuca ją na zawsze! Diabelnie udane! Cha! cha! cha! Ot, co ci powiem, młody
człowiecze: nie zawsze stałem tak wysoko, jak stoję teraz. Wiem, co to znaczy być porzuconym. Może zdumiejesz się, gdy ci powiem, że moja matka także uciekła, porzuciwszy mnie
dzieckiem.
Pan Childers odpowiedział tonem kolącym, że wcale nie jest zdumiony.
– Tak! – rzekł Bounderby. – Urodziłem się w rowie, matka mnie porzuciła. Czyż jej przebaczam? Nie. Czyż kiedy jej przebaczyłem? Nie. Jakże ją za to nazywam? Nazywam ją zapewne najgorszą kobietą ze wszystkich kobiet, oprócz mej babki, pijaczki. Nie znana mi duma rodzinna; nie mam w sobie żadnych sentymentalnych wyskoków wyobraźni. Nazywam
wszystko po imieniu. I nazywam po imieniu matkę Jozjasza Bounderby z Coketown bez strachu i uprzedzenia, jakbym ją nazywał, gdyby była matką jakiego Ryszarda Jones z Wappingu5. Tak samo postępuję i z tym człowiekiem. Jest to nędznik i włóczęga – mówiąc wyraźnie,
po angielsku.
5

W a p p i n g – mowa tu o jednym z ówczesnych przytułków londyńskich.
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– Dla mnie to wszystko jedno, jak on zwie się po angielsku czy po francusku – odpowiedział Childers odwracając się. – Opowiadałem pańskiemu przyjacielowi, jak ta rzecz się miała; jeśli panu nie podoba się słuchać, możesz wyjść na świeże powietrze. Zanadto pan wypełniasz sobą to miejsce. Niech pan raczy się zachować dla swego własnego mieszkania – mówił
Childers ze zgryźliwą ironią. – Nie powinieneś pan napełniać sobą tego pokoju, chyba że będziesz o to proszony. Zapewne, jak myślę – posiadasz na własność jaki budynek.
– Bardzo być może – odpowiedział Bounderby brząkając pieniędzmi i uśmiechając się.
– Więc rozpieraj się we własnym budynku, jeśli łaska – rzekł Childers – bo to domostwo
niemocne i gdy zanadto je sobą przeładujesz, gotowe się rozwalić.
I zmierzywszy pana Bounderby od stóp do głowy wzrokiem pogardliwym, odwrócił się od
niego jak od człowieka nie istniejącego dlań już a rzekł do pana Gradgrinda:
– Jupe wysłał swą córkę z domu nie dawniej jak godzinę temu; później widziano, jak sam
wyniknął się w kapeluszu naciśniętym na oczy, z węzełkiem pod pachą. Ona nigdy nie uwierzy, aby to uczynił; ale w istocie on uciekł i porzucił ją.
– Proszę pana – zapytał pan Gradgrind – dlaczego ona nie miałaby uwierzyć?
– Bo oni we dwoje byli jak jedna osoba. Bo nigdy się nie rozstawali. Bo dotychczas on
przepadał za nią – rzekł Childers postępując parę kroków, aby zajrzeć do próżnego kufra.
Obaj oni – Childers i Kidderminster chodzili ciekawym sposobem, rozstawiając nogi szerzej,
niż zwykły chód ludzki wymaga, i z wielką sztywnością, jak gdyby kolana ich zgiąć się nie
mogły. Taki chód był właściwy wszystkim mężczyznom trupy Sleary’ego i miał oznaczać, że
nigdy prawie nie zsiadają z koni.
– Biedna Cesia! Lepiej byłoby dla niej, gdyby była zaczęła tu terminować – rzekł Childers
potrząsając włosami, gdy spozierał w próżny kuferek – a teraz porzucił ją bez żadnych środków do życia.
– Dobrze to panu mówić, gdy sam nie terminowałeś – rzekł z pewnym uznaniem w głosie
pan Gradgrind.
Ja nie terminowałem? Ależ panie! Terminowałem już, gdy zaledwo rok siódmy skończyłem.
– Czy tak?– pan Gradgrind był prawie oburzony, iż omylił się w zdaniu pochlebnym. – Nie
wiedziałem, iż jest w zwyczaju, aby przyjmować tak młode stworzenia do terminu do...
– Próżniactwa! – podchwycił Bounderby z głośnym śmiechem. – Nie, jako żywo! I ja nie
wiedziałem o tym.
– Jej ojciec zawsze miał tylko to na myśli – mówił dalej Childers udając, że nie wie nawet
o istnieniu Bounderby’ego – aby z niej uczynić jak najuczeńszą istotę. Jak to on sobie wbił do
głowy – nie wiem, dosyć, że to mu z niej nie wychodziło. Zawsze umiał to tu, to tam wystarać
się dla niej o jakąś książkę do czytania, to o jakiś wzór do pisania, to o parę kostek do rachunku, to znów skądsiś wyrwał coś innego dla nauki, i te ostatnie lat siedem tylko o tym myślał.
I pan Childers wyjął jedną rękę z kieszeni, pogłaskał się po głowie i obliczu i spojrzał z
wielką wątpliwością, a z małą nadzieją na pana Gradgrinda. Od początku powziął on zamiar
rozczulić tę poważną osobę sytuacją nieszczęsnej, opuszczonej dzieweczki.
– Kiedy Cesię przyjęto tu do szkoły, stary Jupe był tak wesół jak Punch6. Nie mogłem tego
pojąć, bo myśmy ludzie nieosiedli i koczujemy ciągle na innym miejscu. Zdaje mi się, że
uciekł, idąc za głosem duszy, która doradzała mu w taki sposób poświęcić się dla córki. Od
dawna on już miał tego ćwieczka i oddawszy ją do szkoły mniemał, iż jej los zapewnił. Jeśli,
być może, przyszedłeś pan tu, aby mu powiedzieć, iż cokolwiek uczynisz dla jego biednej
dzieweczki – mówił znacząco Childers, znowu gładząc twarz swą i patrząc z tąż nieufnością i
z tąż nadzieją, co poprzednio, na Gradgrinda – to byłoby bardzo szczęśliwie i w porę, bardzo
– bardzo w porę i szczęśliwie.
6

P u n c h – główna osoba w komicznych, popularnych angielskich widowiskach kukiełkowych.
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– Przeciwnie – odpowiedział pan Gradgrind. – Przyszedłem oświadczyć ojcu, że koneksje
jego córki nie czynią z niej pożądanego nabytku dla szkoły i żeby ona więcej tam nie przychodziła. Lecz jeśli ojciec rzeczywiście ją opuścił, a ona nie miała w tym udziału... Bounderby, proszę cię: parę słów na osobności.
Słysząc to, Childers grzecznie wyniósł się z pokoju swoim kaczkowatym chodem i stanął
za drzwiami gładząc twarz i poświstując pod nosem. Podczas tego zajęcia dolatywały do niego słowa głosu pana Bounderby: – Nie, mówię, że nie. Radzę ci, nie czyń tego; powiadam:
żadnym sposobem. – A znowu głos Gradgrinda, tonem daleko niższym, mówił:– Ale nawet
jako przykład dla Ludwiki; aby jej dowieść, do czego prowadzi rzemiosło, które wzbudziło w
niej ciekawość tak naganną. Zauważ, Bounderby – wszak z tego punktu widzenia, to...
Inni członkowie kompanii Sleary’ego zeszli z wyższego piętra, na którym mieli mieszkanie; zebrali się u drzwi pokoju Jupe’a, rozmawiali z Childersem i na koniec po jednemu weszli wszyscy. Między nimi znajdowały się dwie lub trzy piękne, młode kobiety, ze swoimi
dwoma lub trzema mężami oraz ze swoimi dwiema lub trzema matkami i ośmiorgiem lub
dziewięciorgiem swych dzieci, które na przypadek potrzeby udawały w cyrku aniołki i geniusze. Ojciec jednej z tych rodzin zwykle bujał ojcem drugiej rodziny, stojącym na końcu długiego drąga, a ojciec trzeciej rodziny często stanowił piramidę z dwoma tamtymi ojcami i
Kidderminsterem na szczycie, służąc sam za podstawę; wszyscy zaś ci ojcowie mogli tańczyć
na toczących się baryłkach, łapać ciskane w nich noże i kule, żonglować talerzami, jeździć na
wszystkim, skakać, przez co się zdarzy, i nie znajdować przeszkody w niczym. Wszystkie
matki umiały tańczyć i tańcowały na lekko zawieszonym drucie lub na wyprężonej linie i
pokazywały szalone sztuki na nie osiodłanych koniach; żadna z nich nie kryła się ze swymi
nóżkami, pięknie utoczonymi, a jedna, na greckim wozie, powodując sama sześcioma końmi,
wjeżdżała do każdego miasta, w którym zatrzymać się mieli. Wszyscy wydawali się wielce
wolnych obyczajów, w domowym stroju zaniedbani, a nieporządni w życiu codziennym; wiadomości zaś piśmiennicze całego towarzystwa ledwo by wystarczyły na napisanie zwykłego
listu na jakikolwiek temat. Ale wszyscy posiadali w znakomitym stopniu młodzieńczość, wesołość i specjalną niezdarność do jakichkolwiek czynów podstępnych. Ich niewyczerpana
gotowość do pomagania sobie wzajemnie, współczucie, jakie jedni dla drugich mieli, zasługiwały nieraz na tyle względów, a zawsze na tyle przynajmniej pochwał, ile na jedno i drugie
zasługują spełniane co dzień cnoty jakiej bądź innej klasy społecznej.
Za wszystkimi przybyłymi ukazał się na koniec i pan Sleary – tłusty mąż, jako powiedzieliśmy, z nieruchomym jednym okiem a ruchomym drugim, z głosem – jeśli to można nazwać
głosem – podobnym do podmuchów rozdartego kowalskiego miecha; z głową rozczochraną,
która nigdy ani trzeźwą zupełnie, ani też zupełnie pijaną nie była.
– Panie! – rzekł Sleary, który cierpiał na astmę i którego oddech był za krótki na niektóre
głoski: – Sługa pokohny pański; stała się rzecz głupia – wsak tak? Słysałeś pan, ze mój pajac i
jego pies, jak się zdaje – znikli.
Mówił to do Gradgrinda, który odpowiedział krótkim: – Tak.
– Więc, sanowny panie – odrzekł zdejmując kapelusz i wycierając jego wnętrze chustką na ten
cel tam się znajdującą – cy mas pan zamiah ucynić cokolwiek dla biednej, opusconej dziewecki?
– Mam właśnie zamiar uczynić jej pewną propozycję, gdy powróci – rzekł pan Gradgrind.
– Bahdzom scęśliwy, ze to słysę, panie. Jednak wcale mi nie idzie o to, aby pozbyć się tego
dziecka, ani tez chciałbym los mu zaghadzać. Gotów jestem wziąć ją do tehminowania, choć jej
lata już psesły. Mam głos thochę sapiący, panie, i niełatwy do zhozumienia dla tych, któzy do
mnie nie psywykli; ale gdybyś pan w młodości swej był wystawiony na rozgzanie i zziębnięcie
tak cęsto jak ja, to i głos pański nielepiej od mojego zachowałby był swój dźwięk natuhalny.
– Zapewne, że nie – śmiem mniemać – odpowiedział pan Gradgrind.
– Cem pan kazes sobie słuzyć? Może sehesu? Niech pan sam hozkaze – zapraszał Sleary z
prostoduszną gościnnością.
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– Niech pan się nie troszczy o mnie, dziękuję – rzekł pan Gradgrind.
– Dlacegoz, panie? A psyjaciel pański może co pozwoli? Jeśli psed odjazdem, to moze
kielisecek piołunówki?
Córka Sleary’ego, Józefina, piękna osiemnastoletnia jasnowłosa panna, którą, gdy dwa lata
miała, przywiązywano do konia, a która w dwunastym roku życia zrobiła już swój testament i
nosiła go zawsze przy sobie wyraziwszy w nim ostateczną swą wolę, aby do mogiły wiozły ją
dwa tarantowate kuce, zawołała: – Ciszej, ojcze! Otóż i Cesia.
I rzeczywiście, Cesia wleciała do pokoju z takim samym pędem, z jakim go opuściła. Gdy
ujrzała wszystkich zgromadzonych, spotkała ich spojrzenia, a ojca wśród nich nie było,
krzyknęła przeraźliwie i rzuciła się w objęcia pierwszej tancerki na linie, znajdującej się
obecnie w stanie poważnym. Tancerka uklękła, objęła Cesię, pieściła ją i płakała z nią razem.
– Paskudna sphawa, jak Boga kocham – zawołał Sleary.
– Ojcze, mój drogi, mój najlepszy! Gdzieżeś się podział, dokąd poszedłeś? Wiem, poszedłeś szukać szczęścia, aby je dla mnie przynieść! Pewna jestem, żeś odszedł z miłości do
mnie. Ach! Jaki ty biedny, jaki ty opuszczony będziesz beze mnie, dopóki nie wrócisz!
Rozczulającym było słyszeć, jak dzieweczka ta mówi podobne rzeczy; podniosła główkę i
wyciągnęła ręce, jakby chciała zatrzymać niknący cień oddalającego się ojca i objąć go czule.
Wszyscy milczeli. Jeden Bounderby, zniecierpliwiony, postanowił zająć się tą sprawą.
– No, dobrzy ludzie – zawołał. – po co próżno czas marnować? Wytłumaczcie jej rzecz
całą. Chcecie, to ja jej wytłumaczę, bo i ja byłem porzucony. Pójdź no tu... jak tam się wabisz? Twój ojciec uciekł – opuścił ciebie – i nie powinnaś mieć nadziei, że oglądać go będziesz kiedykolwiek w życiu.
Ludzie ci jednak nie rozumieli tego prostego faktu i znajdowali się w tak przewrotnym stanie umysłu, że nie tylko nie pojęli i nie ocenili zdrowego rozsądku mówcy, ale, przeciwnie,
obruszyli się widocznie. Mężczyźni szeptali: „to haniebnie”, a kobiety: „bydlę”. Sleary zaś z
pewnym pośpiechem zakomunikował panu Bounderby na stronie następującą uwagę:
– Ot, co panu powiem, zeby mówić sceze. Moim zdaniem lepiej nie odzywać się wcale. To
są pocciwe ludziska, dobhodusne – ci moi – ale thochy gwałtowne. I jeśli pan nie posłuchas
mojej hady, to niech mię diabli wezmą, jeśli się mylę, ze oni pana phec, przez okno wyzucą.
Oniemiał Bounderby na to delikatne napomknięcie, a Gradgrind skorzystał z ogólnego
milczenia, aby wysoce praktycznie ten przedmiot omówić.
– Obojętne jest – rzekł – czy ta osoba wróci, czy nie wróci. Dosyć, że obecnie nie możemy
wyglądać jej powrotu. Na to, śmiem mniemać, wszyscy obecni zgadzają się.
– Zgadzają się, panie; tsymaj się tego, panie – odezwał się Sleary.
– A więc ja, który przyszedłem, aby oświadczyć ojcu tej biednej dzieweczki, Jupe’owi, że
ona nie może być przyjętą do szkoły z powodu praktycznych przeszkód, w rozbiór których
nic mam potrzeby wchodzić, a nie dozwalających na przyjmowanie dzieci osób pewnego stanu – ja, powiadam, wobec tak zmienionych okoliczności, chcę uczynić pewną propozycję.
Chętnie wezmę cię, Cesiu Jupe, pod moją opiekę, wychowam cię i obmyślę los dla ciebie.
Jedyny warunek, oprócz i przede wszystkim dobrego prowadzenia się, jakie zakładam, jest;
abyś postanowiła tu – zaraz – ostatecznie, czy pójdziesz za mną, czy pozostaniesz na miejscu.
Bo gdy raz powierzysz się mojej opiece, to już rozumie się, że zerwać musisz wszelkie stosunki z tymi oto tu obecnymi przyjaciółmi twymi. Oto wszystko, czego wymagam.
– Tehaz – wdał się Sleary – i ja musę wypowiedzieć moje zdanie, aby obie sthony medalu
były jasne. Jeśli ci się podoba, Cecylio, stanąć na tehmin u mnie, wies, jaki będzie hodzaj
twych zajęć, znas towazysy, któhych mieć będzies. Emma Gohdon, w któhej objęciach obecnie się znajdujes, stanie się dla ciebie matką, a Józefina będzie twoją siosthą. Ja sam nie mam
phetensji do anielskiej ciehpliwości, i, zapewne, jeśli zdazy ci się spudłować, to ghubijańsko
się rozzłoscę i diabłami w ciebie cisnę. Ale zec w tym, panie, ze cy w dobhym, cy w złym
humoze, nigdy konia w zyciu moim nie sksywdziłem, najwięcej jakim niewinnym psekleń-
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stwem; nie sądzę więc, abym tehaz zacął postępować inacej z jeźdźcami. Zhestą nigdy nie
byłem samochwałem i na tym końcę.
Druga połowa tej mowy była zwrócona do pana Gradgrinda, który wysłuchał jej, poważnie
skłoniwszy głowę, i potem odezwał się do biednej dziewczynki:
– Jedyną uwagą, jaką ci zrobię, Cecylio Jupe, a która może wpłynąć na twe postanowienie,
jest, iż rzecz to bardzo zbawienna odebrać zdrową, praktyczną edukację; że nawet twój ojciec,
o ile mogłem się dowiedzieć, pojmował to względem ciebie i czuł bardzo dobrze.
Ostatnie słowa widoczne wrażenie wywarły na Cesi. Przestała szlochać, usunęła się nieco
z objęć Emmy Gordon i patrzyła w oczy swemu protektorowi. Całe towarzystwo uczuło tę
zmianę; Westchnienie ciężkie wyrwało się z piersi obecnych; westchnienie to mówiło: „ona
nas opuści”.
– Uważaj, nie omyl się co do twoich chęci, Cecylio Jupe – jakby przestrzegając powiedział
pan Gradgrind. – Nie omyl się, rozważ sprawę dobrze. Więcej nic nie powiem.
– Gdy tatko powróci – zawołało po chwili milczenia dziewczę, szlochając znowu – jakże
on mnie odszuka, gdy ja od nich odejdę?
– Możesz być zupełnie spokojną – tłumaczył pan Gradgrind, bo z całą sprawą postępował
jak z cyframi – możesz być zupełnie o to spokojną. Jeśli twój ojciec wróci, spodziewam się,
że naprzód odszuka pana...
– Sleahy to jest moje nazwisko, panie. Nie wstydzę się go. Znane jest w całej Anglii.
Wszędzie wypłacalne.
– Odszuka pana Sleary’ego, a ten go uwiadomi, gdzie ty się znajdujesz. Nie będę miał
prawa zatrzymywać cię na przekór jego woli, a on znowu nie będzie miał nigdy trudności ze
znalezieniem pana Tomasza Gradgrinda z Coketown. Jestem dosyć znany.
– Dość znany – powtórzył Sleary tocząc dokoła swym ruchomym okiem. – Pan jesteś z tego gatunku, co to z oghomnymi pieniędzmi pozbawias nas wselkiego dochodu. Ale tehaz nie
o tym mowa.
Znowu nastąpiło milczenie, a Cesia przerwała je szlochaniem, zakrywszy twarz rękami.
– O! Dajcie moje rzeczy i niech odejdę, nim serce mi pęknie. Kobiety smutnie ruszyły się,
by zebrać jej rzeczy – co krótko trwało, bo ich było niewiele – i ułożyć je w tłomoczek, który
zwykle z nimi podróżował. Cesia siedziała cały ten czas na ziemi, ciągle szlochając, zakrywszy oczy. Panowie Gradgrind i Bounderby stali przy drzwiach, gotowi zabrać ją z sobą. Sleary, otoczony męskim towarzystwem, znajdował się na środku pokoju, w pozycji, w której
zwykle na środku cyrku stawał, gdy jego Józefina wykonywała jakąś sztukę. Brakowało mu
tylko bicza.
Tłomoczek w milczeniu upakowano; kobiety przyniosły dziewczynce kapelusz, przygładziły jej włosy i włożyły go na jej głowę. Otoczyły ją potem i pochylały się, całując ją i tuląc
do piersi; przyprowadziły lub przyniosły swe dzieci, aby ją pożegnały – i wszystkie bez wyjątku były czułe, serdeczne, macierzyńskie dla biednej dzieweczki.
– No! Cecylio Jupe – odezwał się Gradgrind – jeśliś zupełnie zdecydowana, to chodź.
Ale ona chciała jeszcze pożegnać męską połowę towarzystwa; więc każdy z mężczyzn musiał otworzyć ramiona (bo znajdując się przy Slearym zwykle zachowywali pozycję swoją
cyrkową – ręce skrzyżowane na piersiach) i dać Cesi pocałunek pożegnalny. Kidderminster
był wyjątkiem, usunął się z lekka; młoda jego natura tchnęła jakąś wrodzoną niechęcią do
ludzi, a jeszcze podobno miał jakieś matrymonialne projekta względem Cesi. Sleary zaczekał
na sam koniec. Rozwarłszy szeroko ramiona, wziął ją za obie ręce, chciał ją podnieść w górę i
zmusić do podskoczenia, jak to w obyczaju woltyżerskim bywa, gdy przy zsiadaniu z konia
winszuje się młodej damie jej powodzenia w jeździe – ale dzieweczka utraciła wszelką energię i stała przed nim nieruchoma, szlochająca.
– Bądź zdhowa moja kochanko! – rzekł Sleary. – Los twój zapewniony, tak się spodziewam. Nikt z nasych biedaków nie będzie ci pseskodą. Skoda, ze twój ojciec zabhal psa z so-
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bą; jakoś niezghabnie będzie wykasować go z afisa, ale to pewno, ze bez swego pana nie
chciałby stuk pokazywać – ani słowa!
Mówiąc to, patrzył na nią nieruchomym okiem, ruchomym zaś toczył po towarzystwie;
pocałował ją, potrząsnął głową i podał dziewczynkę Grandgrindowi – zupełnie jak podają
konia.
– Oto Cecylia Jupe, panie – powiedział oglądając ją wzrokiem znawcy, jakby miał ją posadzić na konia i poprawić na siodle – ona panu nie zhobi wstydu. Bądź zdhowa, Cesiu!
– Bądź zdrowa, Cecylko, bądź zdrowa, Cesiu! Niech cię Bóg błogosławi, kochaneczko! –
rozległo się różnymi głosami po całym pokoju.
Ale antreprenerskie Sleary’ego oko zauważyło butelkę z olejem w jej rękach; zatrzymał
więc dziewczę słowami:
– Zostaw tu butelkę, kochanko, cięsko nieść, a tehaz na nic ci nie psydatna. Oddaj mi ją.
– O nie, nie! – rzekło dziewczę znowu łzy lejąc. – O nie! Pozwól mi ją schować dla tatka,
gdy on powróci! On będzie potrzebował tego. On nie myślał, że odejdzie, gdy mię po to posyłał. Ja muszę to zachować dla tatka, muszę, pozwólcie mi!
– Niech tak będzie, moja dhoga! Pan widzis, jakie to dziecię! Bądź zdhowa, Cecylio!
Ostatnie me słowo dla ciebie takie: tsymaj się umowy, bądź posłusna panu i zapomnij o nas.
Lec kiedy wyhośnies, wyjdzies za mąz i dobze ci się dziać będzie – a spotkas thupę taką, jak
nasa, bądź dla niej dobhą, nie pseskadzaj jej, ucęscaj na jej psedstawienia, gdy będzies mogła,
i pomyśl, ze moglibyśmy być gohsi. Ludzie potsebują hozhywki, panie, czasami – ciągnął
dalej Sleary, coraz wymowuiejszy, im więcej mówił – nie mogą ciągle phacować, ani tez nie
mogą ciągle cegoś się ucyć. Sądźcie nas z dobhej, a nie ze złej sthony. Całe moje zycie zahabiałem na chleb w cyhku i zdaje mi się, ze wyłozę wsystką filozofię tego psedmiotu, jeśli powiem: sądź pan nas z dobhej, a nie ze złej sthony!
Odczyt filozofii Sleary’ego odbywał się przy schodzeniu ze schodów; wkrótce sprzed nieruchomego oka filozofa, a także i sprzed drugiego, ruchomego, znikły w ciemnościach ulicy
trzy postacie i jeden tłomoczek.
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ROZDZIAŁ VII

JW. PANI SPARSIT

Pan Bounderby nie miał żony. Gospodynią jego domu była leciwa już dama, pobierająca
roczne wynagrodzenie; nazywała się pani Sparsit. Była ona ważną figurą przy wozie pana
Bounderby, toczącym się triumfalnie wraz z jadącą w nim bańką, wzdętą fałszywą pokorą.
Bo pani Sparsit nie tylko widziała lepsze czasy, ale i wysokie miała koligacje. Cioteczna
jej babka żyła jeszcze i nazywała się lady Scadgers. Nieboszczyk pan Sparsit był po kądzieli
potomkiem Powlerów, o czym z dumą wdowa wspominała. Niewtajemniczeni ludzie, a w
dodatku ograniczonych zdolności umysłowych, nie pojmowali, jak się zdawało, co znaczą
Powlerowie, i mniemali, że to było miano jakiegoś zawodu lub partii politycznej, lub nareszcie sekty. Wyborowe jednak umysły nie potrzebowały objaśnień, wiedząc, że Powlerowie
pochodzili z rodu niezwykle starożytnego; nikt się też nie dziwił, iż wyprowadzając go z tak
dawnych czasów gubili się często w tłumie szachrujących końmi, hebrajskich lichwiarzy,
bankrutów handlowych i szulerów.
Nieboszczyk pan Sparsit, po kądzieli Powler, ożenił się z panią Sparsit, która po mieczu
była Scadgers. Pani Scadgers – okrutnie otyła staruszka, z niepowściągnionym apetytem na
mięso i z tajemniczą nogą, która już od lat czternastu nie chciała pokazywać się spod kołdry –
ukartowała to małżeństwo, gdy Sparsit doszedł do pełnoletności i zwracał na siebie uwagę
długim, chudym korpusem ciała utrzymywanym jeszcze słabszymi podporami, a ukoronowanym głową, o której nie warto było wspominać. Wziął on w spadku po ojcu piękną fortunę,
ale nim ją dostał, już ją zadłużył całą, a dostawszy, strwonił w dwójnasób tyle, ile wziął. Gdy
umarł w dwudziestym czwartym roku życia (miejsce śmierci – Calais; przyczyna – gorzałka),
pozostawił swą żonę, z którą zresztą po upływie miodowego miesiąca rozłączył się zaraz, w
bardzo niepocieszających okolicznościach. Tak owdowiała dama, starsza od nieboszczyka
męża o lat piętnaście, wnet pokłóciła się na śmierć z jedyną krewną swoją, panią Scadgers, i
w części na złość Jej Jaśnie Wielmożności, w części dla utrzymania siebie – poszła służyć.
Była to już odkwitła niewiasta, z nosem koriolańskiego stylu, z gęstymi czarnymi brwiami,
którymi niegdyś usidliła pana Sparsit. Obecnie zaś robiła herbatę na śniadanie panu Bounderby.
Gdyby Bounderby był zwycięzcą, triumfatorem, a pani Sparsit pochwyconą w niewolę
księżniczką, którą by on przy triumfalnym wozie prowadził, nie pyszniłby się nią więcej, niż
to czynił codziennie. O ile dogadzało jego samochwalstwu wieczyste trąbienie o swym niskim
pochodzeniu, o tyleż mu służyło wywyższanie pani Sparsit. Głosząc, iż młodość jego obrana
była ze wszelkich sprzyjających okoliczności, tym bardziej rozświetlał młode lata pani Sparsit
wszelkimi blaski i wysypywał całe wozy świeżych róż na jej drodze. „I patrzcie – zdawał się
mówić – co się stało? Oto teraz ma 100 funtów szterlingów rocznie (daję jej sto funtów, a ona
to nazywa moją wspaniałomyślnością) i rządzi domem Jozjasza Bounderby z Coketown!”
I tak tę swoją śpiewkę o pokorze ciągnął, że słuchacze podchwytywali ją i na tę samą nutę
śpiewali pochwały panu Bounderby. Był to jeden z najstraszliwszych przymiotów Bounderby’ego, że nie tylko sam się chwalił, ale doprowadzał drugich do oddawania mu hołdów. Miał
on jakby moralną chorobę zakaźną trąbienia o sobie. Obcy, a osobliwie skromni ludzie wsta31

wali od Coketownowskich obiadów z jakimś przesadnym poszanowaniem i głosili o panu
Bounderby najpochlebniejsze zdania. Nazywali go herbowym klejnotem kraju, flagą połączonych królestw, Wielką Kartą Wolności, Johnem Bullem, Habeas Corpus, Ustawą o prawach,
ogniskiem domowym Anglii, kościołem, państwem, pieśnią „Boże! zachowaj nam królowę”–
i wszystkim tym razem wziętym. I jeśli którykolwiek z takich mówców wtrącał w swe przemówienie, iż „każdy z wielkich prochem jest i w proch obrócić się musi’ – wiadomo było, że
słyszał on o pani Sparsit.
– Panie Bounderby – rzekła pani Sparsit – pan dziś niezwykle powoli śniadasz.
– A! Pani – odrzekł on.– Zamyśliłem się nad kaprysem Toma Gradgrinda, który uparł się
zabrać na wychowanie tę dziewczynę spod szopy komediantów.
– Ta dziewczyna czeka na rozkazy – rzekła pani Sparsit – czy ma iść do szkoły, czy do
Kamiennego Pawilonu.
– Musi czekać – odpowiedział Bounderby – dopóki ja nie będę uwiadomiony w tym
względzie. Sądzę, że niezadługo przyjdzie tu Tom. Jeśliby zażądał, aby dziewczyna zabawiła
u nas dwa lub trzy dni, to naturalnie, pani przeciwko temu nic nie masz.
– Naturalnie, że nie mam nic – jeśli taka wola pańska.
– Zaproponowałem mu wczoraj, aby tu ją zostawić, żeby się przespał, nim postanowi coś o
zbliżeniu tej dziewczyny do Ludwiki.
– Prawdziwie! Jaki pan troskliwy!
Koriolański nos pani Sparsit rozszerzył się trochę w nozdrzach, gęste jej brwi ściągnęły
się; łyknęła herbaty.
– Dla mnie jest to jasne – rzekł Bounderby – że ta koteczka niewiele zyska w takim towarzystwie.
– Czy mówisz pan o pannie Gradgrind?
–– Tak jest! Mówię o Ludwice.
– Ograniczyłeś się pan do nazwy „koteczka”, a że mowa o dwóch panienkach, nie wiedziałam, do której to miano zastosować.
– Do Ludwiki – powtórzył pan Bounderby – do Ludwiki, do Ludwiki.
– Istotnie, pan jakby drugi ojciec dla Ludwiki.
Pani Sparsit znowu popiła herbaty; schyliwszy gęste i ściągnięte brwi nad parującą filiżanką, podobna była do klasycznej wróżki wywołującej podziemne bogi.
– Gdybyś pani powiedziała była, że jestem jak drugi ojciec dla Tomka – dla młodego
Gradgrinda, byłabyś zgadła. Wkrótce wezmę młodego Gradgrinda do mego kantoru. Wkrótce
będę go mieć pod moimi skrzydłami.
– Istotnie? Czyż on nie za młody do kantoru?
– O! Nie zabiorę go zaraz. Musi przecie skończyć pierwej edukację. A sądzę, że dość by
już było, jak dla niego, tej nauki! Toż dopiero wytrzeszczyłby chłopiec oczy, gdyby się dowiedział, jakim nieukiem byłem w jego latach.
O tym, mówiąc nawiasem, młody Gradgrind nieraz już musiał słyszeć.
– Rzecz dziwna – ciągnął Bounderby – jak mi trudno dobrać przedmiot rozmowy, stosowny dla osób, z którymi rozmawiam. Ot, na przykład, mówiłem dziś pani z rana o skoczkach.
Czyż pani wiesz, co to są skoczki? W owym czasie mego życia, gdy kariera skoczka na ulicznym błocie byłaby dla mnie łaską nieba, wygranym losem na loterii, pani spokojnie siedziałaś
w swej loży na operze włoskiej. Wychodziłaś z niej, pani, w białym atłasie i w klejnotach,
promieniejąca bogactwem – kiedy ja nie miałem nawet pensa, by kupić kaganek i oświecić jej
przejście do powozu.
– Rzeczywiście, panie Bounderby – odrzekła pani Sparsit ze smutną, pogodną powagą –
bywałam na włoskiej operze od najmłodszych mych lat.
– Ba, moja pani, i ja także! – rzekł Bounderby – ale na wywrót, że tak się wyrażę. Pod arkadami tej opery miałem twarde na bruku łoże – niech pani wierzy. Ludzie urodzenia pani,
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przywykli od niemowlęctwa do puchu, nie mają wyobrażenia, jak jest twardy kamień brukowy, bo nigdy tego nie doświadczyli. Nie, nie – nie podobna mówić z panią o skoczkach! Powinien bym mówić o zagranicznych baletach, o scenie teatru West End, o majowej tomboli, o
wielkich panach i paniach, o szanownych członkach Parlamentu.
– Sądzę, panie – odrzekła pani Sparsit ze skromną rezygnacją – że nie masz potrzeby dobierać dla mnie przedmiotów rozmowy. Ufam, że nauczyłam się stosować do okoliczności
zmiennych losu. Jeśli przywykłam słuchać z uwagą pańskich pouczających rozmów i jeśli
nigdy ich dla mnie nie dosyć, to nie mam sobie tego za zaletę, gdy – jak sądzę – jest to ogólne
wrażenie, jakie pan sprawiasz.
– Być może – rzekł pryncypał. – Niektórzy ludzie chętnie przyznają, że lubią słyszeć, jak
Jozjasz Bounderby z Coketown w swój gburowaty sposób opowiada przejścia trudnego własnego życia; niemniej przeto pani nie zaprzeczysz, żeś się urodziła na łonie przepychu?
– Nie mogę przeczyć temu – rzekła pani Sparsit kiwając głową.
Pan Bounderby uważał za właściwe wstać od stołu, a stanąwszy plecami do kominka, patrzył na panią Sparsit; była ona wspaniałym środkiem dla podniesienia jego pozycji.
– I przebywałaś pani zawsze w towarzystwie nie lada, w diablo wysokim towarzystwie? –
pytał grzejąc swe łydki..
– To prawda, panie – rzekła pani Sparsit z udaną pokorą, tak niepodobną do pokory pana
Bounderby, że nie mogła jej w niczym przeszkadzać.
– Pani byłaś u szczytu wielkiego świata i wszystkiego, co go stanowi.
– Tak, panie – odpowiedziała pani Sparsit z miną jakoby wdowy po tym wielkim świecie –
tak, panie, bez zaprzeczenia.
Pan Bounderby, nachyliwszy się, literalnie uściskał swoje łydki w napadzie zadowolenia z
siebie i roześmiał się głośno. Służący oznajmił pana i pannę Gradgrind, a gospodarz pierwszemu gościowi uścisnął rękę, drugiego pocałował.
– Czy można przywołać tu Cecylię Jupe? – zapytał pan Gradgrind.
Cesia została przywołaną. Wchodząc dygnęła panu Bounderby, dygnęła jego przyjacielowi
i Ludwice, ale, zmieszana, zapomniała o pani Sparsit. Zauważywszy to, samochwalca Bounderby uważał za potrzebne uczynić parę następujących uwag:
– No, powiem ci, moja kochana, że nazwisko tej pani z imbrykiem herbaty brzmi Sparsit.
Pani ta jest gospodynią tego domu, a spokrewniona bardzo wysoce. Ile razy zdarzy ci się
wejść do jakiegoś pokoju w tym domu, niedługo w nim będziesz przebywać, jeśli nie zachowasz się względem tej pani z jak największym szacunkiem. Co do mnie, obchodzi mnie tyle,
co ten guzik, jak zachowasz się względem mojej osoby; bo j a nie dbam o to, iż jestem kimś.
Nie tylko żem nie spokrewniony wysoko, ale nie jestem spokrewniony wcale, wyrosłem po
prostu z prochu i pyłu tego świata. Ale co do tej pani, nie pozwolę jej uchybić i ty powinnaś
oddać jej to, co należy, przez poważanie i szacunek – albo wyjdziesz z tego domu.
– Mniemam – rzekł pan Gradgrind tonem łagodzącym zajście – mniemam, że to mogło się
wydarzyć tylko przez niedopatrzenie.
– Mój przyjaciel, Tom Gradgrind, zapewnia panią – rzekł Bounderby – że to zdarzyło się
przez niedopatrzenie. Być może. Jednakże, jak to wiesz pani, nie mogę pozwolić i nie pozwolę nawet na niedopatrzenie, kiedy o nią chodzi.
– Pan nadto dobry, rzeczywiście – odpowiedziała pani Sparsit, kiwając głową ze swą wyniosłą pokorą, jakby chciała powiedzieć: „czy to warto o tym mówić”?
Cesia, która ze łzami w oczach cały ten czas przepraszała za swoją nieuwagę, przeszła na
skinienie gospodarza domu do pana Gradgrinda. Stanęła przed nim i wpatrzyła się w niego.
Ludwika znajdowała się tuż przy ojcu, chłodna, z oczami w ziemię wlepionymi.
– Cecylio Jupe – rzekł pan Gradgrind – postanowiłem wziąć cię do mego domu; w czasie
wolnym od nauki będziesz na usługach pani Gradgrind, która ciągle prawie jest chora. Opowiedziałem pannie Ludwice – to jest panna Ludwika – smutny, ale naturalny koniec twej
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przeszłej kariery i masz wiedzieć i pamiętać, że wszystko, tyczące się tego przedmiotu, skończyło się i nigdy doń najlżejszym słowem powracać nie powinnaś. Od dziś dopiero zaczyna
się twoje życie. Wiem, że teraz nic nie umiesz.
– O tak, panie, rzeczywiście – odpowiedziała Cesia dygając.
– Będę więc miał zadowolenie dać ci edukację, a ty znowu będziesz żywym przykładem
dla każdego, kto cię zobaczy, owych korzyści, jakie daje wychowanie takie, jak to, które odbierzesz. Zmienię cię całkowicie i oświecę. Sądzę, że czytywałaś głośno dla twego ojca i dla
tych osób, którymi zastałem cię otoczoną?
Mówiąc te ostatnie wyrazy, pan Gradgrind zniżył glos i kiwnął na Cesię, żeby się doń zbliżyła.
– Czytywałam tylko dla tatka i dla Wesołołapego; to jest właściwie tatkowi, ale Wesołołapy był zawsze przy nas.
– Ani wspominaj o Wesołołapym, Cecylio Jupe – rzekł pan Gradgrind z przelotnym zachmurzeniem. – Ja nie pytam o niego. Pytałem się, czy miałaś zwyczaj czytywać twemu ojcu?
– Ach, panie! Wiele, bardzo wiele razy czytywałam tatkowi. To były najszczęśliwsze
chwile ze wszystkich szczęśliwych chwil spędzonych razem.
Dopiero na ten mimowolny wybuch smutku i żalu Ludwika pierwszy raz spojrzała na Cesię.
– Cóż czytywałaś ojcu? – zapytał Gradgrind jeszcze cichszym głosem.
– Czytywałam o wróżkach, czarodziejkach, karłach, geniuszach i duchach – wypłakała
dzieweczk – i o...
– Milcz! milcz! – zawołał Gradgrind.– Dość mi na tym! Ani piśnij mi o tych trujących niedorzecznościach. Bounderby! Rzecz ta wymaga starannej i ścisłej kuracji i będzie dla mnie
przedmiotem ciekawym!
– Dobrze – odpowiedział Bounderby – powiedziałem ci już moje zdanie. Sam nie zrobiłbym tego, co robisz. Ale dobrze, bardzo dobrze – ponieważ się zdecydowałeś, rzecz skończona.
I tak pan Gradgrind i Ludwika zabrali z sobą Cecylię Jupe do Kamiennego Pawilonu, a w
drodze Ludwika ani dobrym, ani złym słowem nie odezwała się ani razu. Pan Bounderby udał
się do codziennych swych zajęć, a pani Sparsit, napuszywszy chmurne brwi, w mrocznym ich
cieniu pogrążyła się w zadumie na cały wieczór.

34

ROZDZIAŁ VIII

PRECZ Z ZADZIWIENIEM

Uderzmy jeszcze raz kamertonem, pierw nim dalej pieśń zaśpiewamy.
Pewnego dnia sześć lat temu, podsłuchano, jak Ludwika zaczynała rozmowę z bratem słowami:
– Dziwię się...
Gradgrind, bo on to właśnie podsłuchiwał, wystąpił nagle z ukrycia i zawołał:
– Ludwiko! Precz z zadziwieniem.
W tym nakazie znajduje się sprężyna mechanicznej sztuki i tajemnica kształcenia rozsądku
bez zniżania się do opieki nad sentymentem czy uczuciami. Precz z zadziwieniem! Za pomocą dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia każdą rzecz rozwiąż i nigdy nie dziw się
niczemu. – Dajcie mi – powiedział pan M’ChoakumchiId – dziecię, które poczyna dopiero
chodzić, a ja zaręczam, że ono nigdy niczemu dziwić się nie będzie.
Tymczasem, oprócz prawdziwych dzieci, ledwo poczynających chodzić, Coketown posiadało całą masę ludności, złożoną z dzieci chodzących już po świecie od dwudziestu, trzydziestu czterdziestu, pięćdziesięciu i więcej lat. Złowieszcza ta dziatwa uznaną została za niebezpieczną dla ludzkiej społeczności, pośród której się przechadzała. Osiemnaście więc owych
wspomnianych wyznań wydrapywało sobie wzajemnie oczy i wyrywało włosy, aby zgodzić
się na to, którą zasadę stosować należy dla poprawienia tych dzieci – i nigdy zgodzić się nie
mogło; co zadziwi każdego, kto się nie zastanowi, jak doskonałe obrano środki dla dojścia do
porozumienia. Wszystkie te wyznania, jakkolwiek poróżnione w zapatrywaniu się na wszelkie pojęte i niepojęte – osobliwie na niepojęte rzeczy, zgadzały się atoli jednomyślnie w zdaniu, że te nieszczęsne dzieci nie na to zostały stworzone, aby miały kiedykolwiek i czemukolwiek się dziwić. Wyznanie numer jeden utrzymywało, że powinny one we wszystko ślepo
wierzyć; numer drugi chciał dostosować wszelkie ich myśli do zasad ekonomii politycznej;
numer trzeci pisał ciężkie jak ołów książeczki dowodząc w nich, że dobrze kierowane dzieci,
dorósłszy, chodzą sobie szczęśliwie do kasy oszczędności, a źle kierowane niechybnie kończą
na deportacji; numer czwarty, udając posępną wesołość (gdy zaprawdę rzecz sama w sobie
była bardzo smutna), sporządzał płaskie projekta, aby z nauki uczynić wilczą jamę, do której
by dzieci te były przynęcane i przekradane za pomocą poczucia obowiązku. Ale co do tego,
że dziatwa ta nie może mieć prawa do zadziwienia, wszystkie osiemnaście wyznań jednym
głosem wołało; nie może! nie może!
Istniała w Coketown czylelnia-księgarnia; dostęp do niej był bardzo łatwy dla pospólności.
Gradgrind męczył umysł swój niesłychanie, aby dojść, co i dlaczego ludzie czytają w tej czytelni-księgarni: małe strumyki rubryk statystycznych o tym przedmiocie spływały periodycznie do Wielkiego Oceanu tablicy statystycznej – oceanu, w którego głębiach pogrążający się
nurek zawsze powracał w chorobliwym stanie umysłu. Krwawiąca serce okoliczność, fakt
smutny był widoczny: uczęszczający do czytelni-księgarni ciągle znajdowali się w stanie zadziwienia. Dziwowali się oni naturze ludzkiej, namiętnościom ludzkim, nadziejom i obawom,
walkom, zwycięstwom i przegranym; zajęciom, radościom i goryczom, istnieniu i zgonowi
niewiast i mężów, znajdujących się na tym padole płaczu! Ileż to razy po piętnastogodzinnej
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pracy zasiadali, by czytać prostą powieść o mężach i niewiastach prawie takich samych jak
oni, i o dzieciach prawie takich samych, jak i ich dzieci. Zamiast Euklidesa cisnęli do łona
Defoego7 i daleko więcej pokrzepieni byli czytaniem Goldsmitha8 niżeli Cockera9. Gradgrind
ciągle zastanawiał się w myśli, w słowie i druku nad tak ekscentrycznym wynikiem statystyki
i nigdy nie mógł zrozumieć, skąd się wzięła tak niepojęta suma.
– Jestem smutny bez końca, Luciu. Znienawidziłem życie zupełnie; nienawidzę wszystkich, oprócz ciebie – mówił młody Tomek siedząc kiedyś z siostrą o zmierzchu w owym pokoju, podobnym do salonu perukarza.
– Czyż nienawidzisz i Cesi, Tomku?
– Nienawidzę tego przymusu, który mi ją każe nazywać Jupe. Ale ona mnie nienawidzi –
rzekł Tomasz ponuro.
– O, nie. Jestem tego pewna.
– Musi nienawidzić – rzekł Tomek. – Musi nienawidzić nas wszystkich jak jesteśmy. U
nas, nim ją wychowają, pewno zamęczą. Już chodzi blada jak wosk, a tak ociężała prawie, jak
ja.
Młody Tomasz wygłaszał te zdania, siedząc okrakiem na krześle przed ogniem; na koniec
oparł ręce na poręczy, a głowę pochmurną na rękach. Siostra jego trzymała się w najmroczniejszym zakątku przedkominkowym; to spoglądała na brata, to wpatrywała się w iskry wyskakujące z ogniska.
– Co do mnie – rzekł Tomek targając rękoma włosy swe na wszystkie strony – jestem
osioł, wielki osioł! W oporze dorównywam osłu, ale w głupocie przewyższam go o wiele;
tyleż używam życia, co i osioł, i także, jak jemu – chce mi się nieraz wierzgać.
– Tylko nie na mnie, spodziewam się, Tomku?
– Nie, Luciu! Ciebie nie chciałbym kopnąć. Ty dla mnie jesteś wyjątkiem. Wiem, jakim by
okropnym więzieniem był ten... – Tomek zatrzymał się, aby obmyśleć dostatecznie pochlebny
przymiotnik dla domowego ogniska, lecz zadowolił się tylko przyciskiem na następnych słowach: – ten dom bez ciebie, Luciu!
– I ty to mówisz rzeczywiście, jak czujesz – prawdziwie?
– Naturalnie, że tak. Jakąż inną rację miałbym mówić o tym – odpowiedział Tomek pocierając twarz rękawem surduta, jakby chciał umartwić swe ciało, by znalazło się w tym samym
stanie, co umysł.
– Bo widzisz, Tomku – rzekła siostra po chwili milczącego zapatrzenia się na pryskające
iskry – kiedym dorastać zaczęła, nieraz siadałam tu marząc i rozmyślając, zdziwiona; jakie to
jest nieszczęście, iż nie umiem pogodzić ciebie z domem rodzinnym tak, jakbym pragnęła
tego; nie umiem wielu rzeczy, które inne dziewczęta potrafią. Nie mogę zagrać, zaśpiewać dla
ciebie. Nie umiem nic takiego powiedzieć, co by mogło ulgę twej duszy przynieść; bo nigdy
nie widziałam nawet rozrywek, nigdy nie czytałam wesołych a zajmujących książek – aby,
mówiąc ci o tym, zrobić ci rozrywkę w twym smutku i zniechęceniu.
– I ja to samo zupełnie. W tym względzie obojeśmy równie nędzni, a w dodatku ja muł jestem; jeśli ojciec zamierzał ze mnie zrobić fanfarona lub muła – to, nie będąc fanfaronem,
mułem być mi wypada. I jestem nim – rzekł Tomasz z rozpaczą.
– Bardzo to rzecz smutna – rzekła Ludwika po chwili milczenia, głosem zadumanym, ze
swojego ciemnego kącika. – Bardzo smutna. To nieszczęście i dla ciebie, i dla mnie, Tomku.
– Tyś dziewczyna, Luciu, a dziewczęta łacniej wyplątują się z takich ostępów niżeli chłopcy. Tyś w moim mniemaniu doskonałością. Tyś jedyną mą pociechą i przyjemnością, tyś
zdolna nawet takie miejsca rozjaśnić – a już ze mną, to potrafisz robić, co ci się podoba.
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– Kochający z ciebie brat, Tomku, mniemasz więc, że zdolna jestem taki wpływ wywierać;
ale ja jednak wiem, że to nieprawda. Wiedząc o tym, okrutnie się martwię.
Wstała, pocałowała brata i powróciła do swego kącika.
– O, gdybym mógł zebrać wszystkie fakty, które nam nalano w głowę przez uszy – rzekł
Tomasz, pogardliwie ścisnąwszy zęby – i wszystkie cyfry, i wszystkich ludzi, którzy je wymyślili, i gdybym mógł podłożyć pod nie tysiąc beczek prochu i wysadzić wszystko razem w
powietrze! Jednak, być może, gdy już mnie oddadzą do Bounderby’ego – wynagrodzę sobie
nudę całego życia.
– Wynagrodzisz sobie?...
– Spodziewam się! Zabawię się trochę, pozwolę sobie, coś zobaczę, coś posłyszę. Muszę
wynagrodzić sobie to wychowanie, które odebrałem.
– Obyś się nie rozczarował przedwcześnie, Tomku! Pan Bounderby zgadza się w zdaniu z
ojcem naszym; a daleko, daleko jest sroższy, a i w połowie nie tak dobry.
– Ba! – rzekł uśmiechając się Tomek – nie dbam o to, mając sposób udobruchania i ujeżdżenia starego Bounderby.
Cienie ich postaci zarysowały się na ścianie, ale cienie wysokich szaf pod nimi i nad nimi
aż na suficie czerniały i zdawało się, że kształty brata i siostry wiszą w czarnej jakiejś pieczarze. Bujna imaginacja – jeśliby rzecz tak zdradziecka mogła zamieszkać w tym domu – dojrzałaby w tych cieniach prorocze obrazy ich obecnych nadziei w ponurej przyszłości życia.
– Jakiż to tak umiejętny sposób ułaskawiania i ujeżdżania, Tomku? Czy to tajemnica?
– Jeśli to tajemnica, to niedaleko stąd się znajduje; owym sposobem jesteś ty sama. Jesteś
jego cackiem, faworytką! Wszystko dla ciebie gotów uczynić. Kiedy mi powie coś nieprzyjemnego, to ja mu oświadczę, że moja siostra, Lucia, będzie tym urażona i zmartwiona; że
ona zawsze utrzymywała, że pan Bounderby będzie dla mnie delikatniejszy i lepszy. Jeśli go
to nie opamięta, to już nic tego nie dokaże.
Nie doczekawszy się od siostry ani słówka w tym względzie, Tomek zdawał się znudzony,
ziewał i kręcił się na krześle i coraz silniej targał swe włosy; nareszcie spojrzał nagle na siostrę i zapytał:
– Co to? Tyś zasnęła, Luciu?
– Nie. Zapatrzyłam się w ogień, Tomku.
– Zdaje mi się, że ty daleko więcej upatrujesz w ogniu, niźli ja w nim widzę – rzekł Tomek
– i to także jedna więcej korzyść z tego, że jesteś dziewczyną.
– Tomku! – pytała siostra powoli, dziwnym głosem, jak gdyby czytając w ogniu wypisane
tam niewyraźnie słowa, które wymawiały jej usta – czy ty cieszysz się z przyszłego twego
życia u pana Bounderby?
– Jedna rzecz będzie mi na pewno przyjemna – odpowiedział Tomek wstając i odtrącając
krzesło – wyrwać się z tego domu nareszcie.
– Jedyna rzecz w tym przyjemna – powtórzyła Ludwika poprzednim dziwnym głosem – to
wyrwać się z tego domu nareszcie. Tak.
– Zapewne – będzie mi przykro zostawić cię tutaj, opuścić samotną. Ale ja muszę oddalić
się, czy chcę, czy nie chcę, wiesz Luciu; więc wolę oddalić się tam, gdzie mogę korzystać z
twojego wpływu, niźli w inne miejsce, gdziebym go zupełnie utracił. Rozumiesz, Luciu?
– Rozumiem, Tomku.
Ta krótka odpowiedź tak długo kazała na siebie czekać, chociaż brzmiała mocno i zdecydowanie, że Tomasz zbliżył się do krzesła siostry, oparł się na poręczy i wpatrzył się w ten
ogień, który tak zajmował siostrę, aby zobaczyć, co też on sam w nim dojrzeć potrafi.
– Choć to jest ogień – rzekł Tomek – tak wygląda głupio i płasko, Jak i każda rzecz inna.
Co ty w nim widzisz? Czy czasem nie cyrk?
– Nic w nim nie widzę szczególnego, Tomku; ale gdy się weń wpatrzę, to wnet rozmyślam, zdziwiona, o tym, jakeśmy oboje wyrośli.
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– Znowu zdziwienie?– rzekł Tomek.
– Okrutnie krnąbrne są moje myśli – odpowiedziała Ludwika – zawsze chcą podziwiać i
marzyć.
– Więc proszę cię, Ludwiko – rzekła pani Gradgrind otworzywszy drzwi niepostrzeżenie –
abyś o tym przynajmniej nie odzywała się nigdy, nieoględna dziewczyno – dla miłej spokojności; inaczej ja nigdy jej nie będę miała od twego ojca. A co do ciebie, Tomaszu, to wstyd
prawdziwie – i to wtedy, gdy w tej mojej biednej głowie ciągle się kręci – aby chłopiec, który
tak był wychowany i którego edukacja tak wiele kosztowała, zachęcał siostrę do dziwienia
się, kiedy wasz ojciec wyraźnie żąda, aby ona nigdy tego nie robiła.
Ludwika zaprzeczała, by Tomasz współuczestniczył w tym przestępstwie, ale matka zamknęła jej usta stanowczą odpowiedzią: – Ludwiko, nie mów tego; widzisz, jaki jest stan mego zdrowia. Jeżelibyś nie była zachęcona, byłoby moralnym i fizycznym niepodobieństwem,
abyś dopuściła się takiej rzeczy.
– Ale mnie zachęcało ku temu, matko, tylko patrzenie na czerwone, pryskające iskry, które
w ogniu strzelały, bielały i konały. Pomyślałam więc sobie, jak krótkie może być moje życie i
jak niewiele mogę mieć nadziei użyć go dobrze.
– Niedorzeczność! – zawołała pani Gradgrind prawie energicznie. – Niedorzeczność! Nie
powinnaś tu stać i prawić mi takich głupstw w oczy. Wszak wiesz bardzo dobrze, że gdyby
ojciec to usłyszał, nigdy bym od niego nie miała spokoju. Ach! Po wszystkich trudach około
ciebie, po wszystkich wykładanych ci naukach i ukazywanych doświadczeniach – kiedy sama
słyszałam – a cały bok mój prawy był wówczas zacierpły – jak ci nauczyciel wykładał
wszystkie kombustie, kalcynacje, kaloryfikacje, i, mogę powiedzieć, wszystkie „ie” i „acje”,
co niejednego chorego mogłoby do szaleństwa doprowadzić... po tym wszystkim słyszeć ciebie rozprawiającą bezmyślnie o iskrach i popiele! Prawdziwie – płaczliwym głosem dodała
pani Gradgrind osuwając się na krzesło, aby nie paść na podłogę pod nawałem tych cieni
faktów – prawdziwie, pragnęłabym wcale nie mieć dzieci, a nie wiem, co byście wtedy robili
na świecie.
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ROZDZIAŁ IX

POSTĘPY CESI

Cesi Jupe ciężko płynęło życie między panem M’Choakumchildem a panem Gradgrindem;
w pierwszych miesiącach tej uciążliwej próby nieraz napadała ją gwałtowna pokusa ucieczki.
Fakty sypały się twardo na nią dzień cały; życie, które jej stworzono, było tak ściśle porubrykowane, że niewątpliwie dzieweczka uciekłaby była dawno. Zatrzymywał ją jeden wzgląd
tylko.
Smutno pomyśleć, że ten wzgląd nie był skutkiem arytmetycznego procesu, sprzeciwiał się
wszelkiemu wyrachowaniu i musiał ginąć przed pierwszą lepszą tablicą prawdopodobieństwa,
jaką by urzędnik ubezpieczeniowy wywiódł z tych przesłanek. Dzieweczka nie wierzyła, że ją
ojciec na zawsze opuścił; żyła nadzieją, iż on powróci, i pewna była, że szczęście z jego powrotu będzie daleko żywsze, jeśli ona pozostanie tam, gdzie jest.
Zakorzeniona ciemnota wiodła Cesię do takich pociech, na przekór zdrowemu rozsądkowi,
który nakazywałby pokrzepianie się matematycznymi i dowiedzionymi prawdami, jako to: że
jej ojciec był wyrodnym włóczęgą. Wszystko to napełniało pana Gradgrinda litością. Ale cóż
było robić? Bakałarz oświadczał, że głowa dzieweczki zamknięta jest dla cyfr, że, powziąwszy wyobrażenie ogólne o kuli ziemskiej, nie chciała już słuchać o jej ścisłych wymiarach, że
powoli bardzo nabywała świadomości dat, gdy żadne rozczulające zdarzenie nie łączyło się z
nimi, że łzy płynęły z jej oczu strumieniem, gdy kazano jej, aby na pamięć rozwiązała pytanie: ile będzie kosztować 247 muślinowych czepeczków, gdy każdy kosztuje 14 i pół pensa,
że w klasie na najniższej, na oślej ławce siedziała, że po ośmiu tygodniach wtajemniczania jej
w zasady ekonomii politycznej, nie dawniej jak wczoraj poprawić ją musiał malec, co ledwo
odrósł od ziemi, gdy na zapytanie: „jakie jest pierwsze prawidło tej nauki”? Cesia dała głupkowatą odpowiedź: „zrób to dla drugich, co chciałbyś, aby oni dla ciebie czynili”.
Gradgrind kiwając głową przyznawał, że to wszystko jest bardzo złe; że widoczna jest potrzeba stałego i nieprzerwanego tarcia Cesi w młynie nauki za pomocą systemów, schematów,
rozkładów godzin, raportów i tablic statystycznych od A do Z, i że Cesię trzeba do tego
przymusić. Jakoż Cesia była przymuszana do tego i coraz bardziej smutniała, nie stając się
wcale uczeńszą.
– Jakbym ja chciała być panną Ludwiką! – rzekła Cesia pewnego wieczora, gdy Ludwika
starała się jej pomóc w zrozumieniu zadanych na jutro lekcji.
– Tak sądzisz?
– Umiałabym tak wiele, panno Ludwiko! I co teraz dla mnie trudnością, byłoby mi wówczas łatwe i dostępne.
– Nie byłoby ci z tym lepiej, Cesiu!
Cesia po chwili wahania zrobiła uwagę:
– Ale i niegorzej, panno Ludwiko.
Na co Ludwika odpowiedziała:
– Nie wiem.
Dotychczas niewiele obie łączyło. Życie w Kamiennym Pawilonie kręciło się jednolicie
jak koło machiny odtrącającej wszelkie wdawanie się człowieka; rozkaz dany Cesi, by nie
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wspominała o przeszłym swoim życiu, zrobił ją milczącą tak, że dziewczęta prawie obce sobie pozostały. Cesia ciemnymi oczami patrzyła się, zadziwiona, w twarzyczkę Ludwiki – i nie
wiedziała, czy powiedzieć co więcej, czy przerwać rozmowę.
– Jesteś pożyteczniejszą i przyjemniejszą dla mej matki, niż ja kiedykolwiek – mówiła dalej Ludwika. – I samej sobie jesteś zapewne milszą, niźli ja sobie.
– Ale przepraszam pannę Ludwikę – mówiła Cesia – ja jeszcze... O! Ja taka głupia!
Ludwika roześmiała się weselej niż zwykle.
– Z czasem coraz rozumnieć będziesz.
– Ach! Panna Ludwika nie wie – zawołała Cesia, prawie płacząc – jaka ja głupia dziewczyna jestem! W szkole ciągle omyłki robię. Pan i pani M’Choakumchild ciągle mię wyrywają, a ja ciągle mylnie odpowiadam. Nie mogę nic na to poradzić. Widać, że to już moje
przeznaczenie.
– A państwo bakałarstwo nigdy się nie mylą, jak sądzę.
– O, nie – odrzekło dziewczę żywo. – Oni oboje wszystko, wszystko umieją.
– I jakież ty omyłki możesz robić?
– Prawdziwie, że wstyd mi – rzekła Cesia. – Ot, na przykład dziś pan M’ChoakumchiId
wykładał nam o bogactwie krajowym.
– Zapewne o bogactwie narodowym – zauważyła Ludwika.
– Tak jest. Ale czy to niejedno? – zapytała Cesia nieśmiało.
– Lepiej mówić tak, jak on nauczał – odrzekła Ludwika ze zwykłą sobie obojętnością.
– A więc bogactwo narodowe. Pan M’Choakumchild mówił tak: „szkoła jest narodem, a w
tym narodzie jest pięćdziesiąt milionów w monecie. Czy ten naród jest w stanie kwitnącym?
Dziewczyna numer dwadzieścia niech odpowie: czy ten naród w stanie kwitnącym i czy ona
sama jest bogata?”
– Cóżeś odpowiedziała?
– Powiedziałam że nie wiem ani tego, czy naród jest w stanie kwitnącym, ani tego, czy ja
bogata, dopóki nie wiem, kto posiada pieniądze i jaka ich część jest moja. Ale pokazuje się,
że to było zupełnie od rzeczy, to nie tyczyło się cyfr – rzekła Cesia ocierając oczy.
– Prawda, że zrobiłaś błąd wielki – rzekła Ludwika.
– Tak, panno Ludwiko, teraz wiem, że omyliłam się. Potem pan nauczyciel powiedział, że
spróbuje jeszcze raz i znów mi zadał pytanie: „Ta szkoła to wielkie miasto; jest w nim milion
mieszkańców i tylko dwudziestu pięciu w przeciągu roku umarło na ulicy z głodu. Jakże uważasz tę proporcję?” Ja zaś odpowiedziałam – bo nic innego nie przyszło mi na myśl – że dla
tych, którzy z głodu pomarli, jednakowo było boleśnie, czy pozostałych było milion, czy z
tysiąc milionów. A pokazało się, żem odpowiedziała mylnie.
– Naturalnie, że mylnie.
– Później pan M’Choakumchild powiedział, że spróbuje po raz ostatni i mówi: „Oto są
statyści...”
– Statystyki – poprawiła Ludwika.
Tak panno Ludwiko, ale one mi zawsze przypominają statystów i dlatego ciągle się mylę.
Więc mówi: „Oto są statystyki wypadków na morzu. Znajduję w nich, że w danym czasie sto
tysięcy osób wsiadło na okręty, a z nich tylko pięćset utonęło lub spaliło się. Jakiż więc jest to
procent?” A ja rzekłam, panno Ludwiko – tu Cesia na dobre rozpłakała się z wielką skruchą
za tak straszną pomyłkę – odpowiedziałam, że nie było żadnego procentu.
– Żadnego?
– Naturalnie, dla krewnych i przyjaciół osób zagubionych. Nigdy niczego się nie nauczę –
dodała Cesia. – A co najgorsze, że chociaż mój ojciec pragnął, abym się wiele nauczyła, i
chociaż sama tego pragnę przez pamięć na niego, obawiam się, że to mi się wcale nie podoba.
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Ludwika patrzała na tę piękną i skromną główkę, pochyloną w poczuciu własnego poniżenia, tak długo, aż Cesia podniosła ją, by spojrzeć w twarz swej towarzyszki. Wtedy Ludwika
zapytała:
– Czy ojciec twój tak wiele sam umiał, że życzył sobie, abyś i ty nabrała wiadomości, Cesiu?
Cesia wahała się z odpowiedzią i tak wyraźnie dała do zrozumienia, iż pamięta o rozkazie
Gradgrinda, by o tym nie mówiła, że Ludwika musiała dodać: – Nikt nas nie słyszy, a gdyby
kto słyszał, pewna jestem, iż nie dojrzałby nic złego w tak niewinnym zapytaniu.
– Nie, panno Ludwiko – odpowiedziała zachęcona Cesia kiwając główką – tatko bardzo
mało umiał. Co najwyżej potrafił pisać nieosobliwie, bo obcy z trudnością mogli odczytać
jego charakter – ale ja czytałam bardzo łatwo.
– A twoja matka?
– Tatko opowiadał, że matka była prawie uczona. Umarła po moim urodzeniu. Była ona –
Cesia z drżeniem nerwowym wymawiała następne słowo – była tancerką.
– Twój ojciec ją kochał?
Wszystkie te pytania Ludwika czyniła z silną, dziką obłędną, obcą jej dotąd ciekawością,
która błąkała się dotychczas jak bezdomne stworzenie i kryła po kątach.
– O, zapewne! Zapewne, kochał ją czule, jak i mnie; mnie zaś tatko kochał przez pamięć
na nią. Gdym maleńką jeszcze była, wszędzie mnie brał ze sobą i od tego czasu nigdy, nigdy
się nie rozłączaliśmy.
– A teraz porzucił cię?
– Pewnie dla mego dobra. Nikt go tak nie rozumie jak ja, nikt go tak dobrze nie zna. Dla
mego dobra mię opuścił, dla swego nigdy by tego nie uczynił. Ja wiem, że ta próba rozdarła
mu serce, i on ani na chwilę nie dozna szczęścia, dopóki nie powróci do mnie.
– Mów mi o nim jeszcze – rzekła Ludwika. – Później nigdy się już pytać nie będę. Gdzie
mieszkaliście?
– Wędrowaliśmy po kraju, nie mając stałej siedziby. Tatko jest z rzemiosła – ciszej wyszeptała to przeraźliwe słowo – pajacem!
– To jest człowiek pobudzający ludzi do śmiechu – rzekła Ludwika kiwnąwszy główką
domyślnie.
– Tak jest. Ale czasami publiczność śmiać się nie chciała, a tatko wtedy płakał. Ostatnimi
czasy coraz rzadziej śmieli się widzowie, a tatko powracał do domu w rozpaczy. O! Nie taki
on, jak inni ludzie! Ci, co go mniej znali, albo, którzy go nie kochali jak ja, sądzili, że on niespełna rozumu. Często żartowali z niego, ale nie wiedzieli, jak on odbolał te żarty, a tylko
przede mną smutek i ból ukrywał. On był bardzo nieśmiały, choć się to innym inaczej zdawało.
– I ty jedna byłaś mu pociechą we wszystkich goryczach?
Cesia kiwnęła główką, w oczach jej łzy błyszczały.
– Spodziewam się, że tak było, i tatko tak utrzymywał. Kiedy stał się niepewnym siebie i
nieśmiałym, gdyż czuł się biednym, wątłym i nieoświeconym – to jego słowa, panno Ludwiko – chciał koniecznie, żebym ja umiała wiele i nie doznawała jego upokorzeń. Zwykle, aby
podnieść go na duchu, czytałam mu głośno, on to bardzo lubił. Podobno to były książki złe
bardzo, zabroniono mi o nich tu wspominać, ale skądżeśmy mogli wiedzieć, że one są złe?
– A on lubił ich słuchać?– pytała Ludwika wpatrując się badawczo w oczy Cesi.
– O, bardzo, bardzo! One odrywały go często od tego, co dlań prawdziwym złem było.
Niejedną przemarzył, zapominając o swych umartwieniach – czy sułtan dozwoli tej pani dokończyć powieści, czy też każe jej ściąć głowę przed końcem.
– I twój ojciec zawsze był dobry? Aż do końca? – zapytała Ludwika, przekraczając zasadniczy zakaz i w coraz większym podziwieniu.
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– Zawsze! O, zawsze! – odrzekła Cesia załamując ręce. – Był on lepszy, lepszy niż wypowiedzieć potrafię. Raz tylko, w nocy, rozgniewał się i to nie na mnie, lecz na Wesołołapego.
Wesołołapy – ledwie wyszeptała ten straszliwy fakt – był to pies uczony.
– Czymże go pies rozgniewał?
– Powróciwszy z widowiska tatko kazał zaraz Wosołołapemu stanąć na poręczy dwóch
krzeseł i tak się trzymać; była to jedna ze sztuk tego psa. On spojrzał na tatka i nie posłuchał
od razu. Tego wieczora nic nie udało się ojcu, publiczność nie była zadowolona, więc zawołał, że i ten pies czuje, że publiczność była niekontenta, i nawet on nie ma dla tatka litości.
Zaczął więc krzyczeć, a później nawet bić biednego psa. Przelękłam się bardzo i wołałam:
„Tatku! Tatku! Nie bij tego biednego stworzenia, które do ciebie tak jest przywiązane! Dla
miłości Bożej przestań!” On przestał. Pies był skrwawiony i tatko rzucił się na ziemię, i wziął
psa w objęcia, i płakał, a pies lizał mu twarz i ręce.
Ludwika, widząc, że Cesia płacze, zbliżyła się do niej, pocałowała ją, wzięła za rękę – i
usiadła obok niej.
– Opowiedz mi do końca, jakim sposobem twój ojciec cię opuścił. Kiedyś mi tyle powiedziała, możesz i koniec powiedzieć. Jeśli w tym jest co nagannego, w co wątpię – to nagana
dla mnie a nie dla ciebie być powinna.
– O, dobra panno Ludwiko! – mówiła Cesia zakrywając ręką oczy i szlochając jeszcze. –
Powróciłam ze szkoły tego wieczoru i zastałam tatka, który tylko co przyszedł z cyrku. Siedział przed ogniem bujając się na krześle, jak gdyby czuł ból jaki. Zapytałam: „Czyś się, tatku, potłukł dziś!” (bo to się i jemu, i innym zdarzało czasami). Odpowiedział mi: „Trochę,
moja pieszczotko”. A gdym się zbliżyła i spojrzała mu w oczy, zobaczyłam, że płakał. Im
więcej mówiłam, tym bardziej ojciec twarz ukrywał; drżał i tylko pieścił mię słowami: „Moja
kochanko! moja ty jedyna.”
W tej chwili wszedł niedbale do pokoju Tomek i spojrzał na obie panienki chłodno i obojętnie, wykazując zainteresowanie dla własnej osoby jedynie, a i to niewielkie.
– Wypytywałam się Cesi o niektóre rzeczy, Tomku – rzekła Ludwika. – Możesz zostać z
nami, sekretu nie ma, ale proszę cię, kochany Tomku, nie przerywaj nam przez jaką chwilę.
– Bardzo chętnie – rzekł Tomek. – Tylko że ojciec przyprowadził z sobą Bounderby’ego i
chce, abyś poszła do bawialni. Jeśli tam pójdziesz, to stary Bounderby pewno poprosi mnie na
obiad, ale bez ciebie nie uczyni tego.
– Zaraz przyjdę.
– To zaczekam tu na ciebie – rzekł Tomek – dla pewności...
Cesia ciągnęła dalej opowiadanie cichszym głosem:
– Na koniec biedny tatko powiedział, że znów nie udało mu się w cyrku, że już nie może
podobać się publiczności, że jest zakałą i sromotą dla trupy i że mi daleko lepiej bez niego
byłoby na świecie. Wszystko, co najczulszego znalazłam w sercu, powiedziałam tatkowi;
uspokoił się – usiadłam przy nim i opowiadałam mu wszystko o szkole, cokolwiek w niej
mówiono i robiono.
Kiedy nie miałam już nic do opowiedzenia, objął mnie za szyję i całował, całował. Później
powiedział mi, abym poszła przynieść mu maści, którą używał na małe otłuczenia; abym ją
wzięła w najlepszym sklepiku, który znajdował się na drugim końcu miasta, i pocałowawszy
mnie raz jeszcze – iść kazał. Wyszłam; ale coś ciągnęło mię na powrót, aby z nim pobyć
chwilę jeszcze, toteż powróciłam i zajrzałam przez drzwi mówiąc: „Czy mam wziąć Wesołołapego, drogi tatku?” On podniósł głowę i odpowiedział: „Nie, Cesiu, nie; nie bierz nic, co do
mnie osobiście należy, moja pieszczotko!” I tak opuściłam go, siedzącego przed ogniem.
Wtenczas to myśli ciężkie musiały zgnębić mego biednego, kochanego tatkę. Wtenczas to
musiało mu wpaść do głowy, aby rozstać się ze mną dla mojego dobra; bo powróciwszy – już
go nie zastałam.
– Mówię ci, pośpiesz się do starego Bounderby, Luciu – rzekł Tomek.
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– Nic już nie mam do powiedzenia, panno Ludwiko. Trzymam dziesięcioro-olej dla tatki i
wiem, że on powróci. Każdy list, który ujrzę w ręku pana Gradgrinda, zapiera mi oddech,
oczy mi zasłania mgłą jakąś; bo sądzę, że to list od mego tatka albo od pana Sleary, donoszący o tatku. Pan Sleary obiecał napisać, jak tylko dowie się czegoś o nim, i wierzę, że dotrzyma obietnicy.
– Powiadam ci, Luciu, spiesz się do starego Bounderby – rzekł Tomasz z niecierpliwym
świśnięciem – bo inaczej pójdzie sobie.
Po tej rozmowie, ile razy Cesia, dygając panu Gradgrindowi wobec jego rodziny, pytała
gasnącym głosem: „Przepraszam pana, żem natrętna, ale czy nie odebrał pan listu od mego
ojca lub o nim?”– Ludwika opuszczała swoją robotę na chwilę i czekała na odpowiedź równie
wzruszona, jak i Cesia. A gdy pan Gradgrind regularnie odpowiadał: „Nie, Jupe, nic nie
otrzymałem” – drżenie ust Cesi powtarzało się w licu Ludwiki, a oko Ludwiki odprowadzało
biedną sierotę ze współczuciem aż do drzwi. Pan Gradgrind korzystał zwykle z tej okoliczności, aby zrobić uwagę po odejściu Cesi, że gdyby Cecylia Jupe od niemowlęctwa była wychowywana dobrze, to już dawno by dowiodła samej sobie, za pomocą ścisłych wyliczeń, że
wszystkie te fantastyczne nadzieje nie mają ani cienia podstawy. Ale zdawało się – nie jemu,
Gradgrindowi, bo on nie miał o tym pojęcia – że fantastyczne nadzieje mogą być tak stałe i
twarde jak i sam fakt.
Uwaga ta wszakże odnosi się wyłącznie do córki pana Gradgrinda. W Tomku praktyczny
ojciec słusznie mógł przewidywać triumf kalkulacji połączonej, jak zwykle, z samolubstwem.
Co zaś do pani Gradgrind, jeżeli ta miała coś powiedzieć o tym przedmiocie, to mówiła zwykle w te słowa:
– Miłosierny Boże! Jak dręczą moją biedną głowę te wszystkie ciągłe rozpytywania się tej
Jupe o nudne jej listy. Na me słowo i honor, zdaje się, iż jestem skazana, przeznaczona i stworzona żyć w pośrodku rzeczy, od których nigdy pokoju mieć nie mogę. I rzeczywiście, rzecz
to zadziwiająca, że ja nigdy od niczego nie mogę mieć spokoju.
Przy ostatnich słowach spojrzenie pana Gradgrinda padało na żonę i pod wpływem tego
mroźnego faktu kobiecina zapadała w swoje śmiertelne odrętwienie.
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ROZDZIAŁ X

STEFAN BLACKPOOL

Według mojego pojęcia lud angielski pracuje równie ciężko, jak każdy inny naród pod
słońcem. Przyznaję się do tego śmiesznego uprzedzenia i dlatego też pragnę temu ludowi
sprawić choć czasami trochę rozrywki i zabawy.
W najciężej pracującej części Coketown, w centrum obmierzłej cytadeli, z której natura,
bez litości wygnana, ustąpiła miejsca zabójczym gazom; gdzie ciasny dziedziniec siedzi na
drugim chudym dziedzińcu a wąska ulica łamie wycieńczoną drugą ulicę – wszystko budowane było sztuka po sztuce dla naglącej potrzeby różnych przedsiębiorczych ludzi. Budynki
tej części miasta stanowiły jakąś nienaturalną, wyrodną rodzinę, w której każdy członek ciśnie i dławi drugiego na śmierć. Tam, na ostatnim zakręcie zaduszonej przestrzeni, kominy,
ze względu na dym wzniesione w najpotworniejszych i powykręcanych kształtach, zdawały
się być szyldem tych domostw, dającym wyobrażenie o pokoleniu ludzkim, które w nich się
rozmnaża. Pokolenie to, wśród ludności Coketown znane ogólnie pod mianem „Rąk”, byłoby
daleko szczęśliwsze, gdyby Opatrzność całą jego postać ludzką wyraziła samymi tylko rękami, albo żeby na obraz najniższych stworzeń z wybrzeży morskich dała im była tylko ręce i
narządy trawienne. W takiej to pospólności żył w owym czasie niejaki Stefan Blackpool –
człek już czterdziestoletni.
Stefan wyglądał starzej, bo życie jego było twarde. Powiadają, że życie składa się z róż i z
cierni. Owóż w życiu Stefana musiała zajść jakaś omyłka. Zdawało się, że wszystkie róże z
jego życia dostały się komuś innemu, a znów wszystkie ciernie owego ktosia przyłączone
zostały do cierni osobistych Stefanowego istnienia. Zaznał on – jak powiada – wszystkiego,
co złe. Nazywano go Stary Stefan, jakby z szacunku dla tego ciężkiego faktu.
Stefan był lekko zgarbiony, miał brwi zawsze chmurne, myślący wyraz oblicza, głowę
dość znacznych rozmiarów, rysy twarde i włos żelaznego koloru, cienki i rzadki; mógł uchodzić w swym stanie za szczególnie rozumnego człowieka. Jednak tak nie było. Nie zajmował
on żadnego stanowiska między tymi znakomitymi „Rękami”, które, zszywając rzadkie wolne
chwile w ciągu lat długich, owładnęły trudnościami nauki i nabyły wiadomości o najszczególniejszych przedmiotach. Nie zaliczał się do grona tych mężów, którzy mogli prowadzić
rozprawy i kierować zgromadzeniami. Tysiące jego towarzyszy potrafiło o każdej rzeczy daleko lepiej od niego mówić bez przygotowania, na zawołanie. On zaś był tylko dobrym tkaczem u mechanicznego warsztatu i człowiekiem nieposzlakowanej zacności. Czym był jeszcze i co tam innego znajdowało się w tym człowieku – niechże on sam pokaże.
Światła wielkich fabryk, które, iluminowane, wydawały się – według wyrażenia przejeżdżających pośpiesznym pociągiem kolei żelaznej – jak zaczarowane pałace, pogasły już
wszystkie. Dzwonki fabryczne wybiły godzinę spoczynku nocnego i zamilkły. „Ręce” – mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta – z głośnym klapaniem drewnianego obuwia odchodziły do domów. Stary Stefan czekał na ulicy z dziwnym uczuciem, jakie zawsze wywoływało w nim zatrzymanie się maszyny; miał wrażenie, iż pracowała ona i zatrzymała się teraz
– w jego własnej głowie.
– Jeszcze nie widać Racheli – rzekł do siebie.
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Noc była wilgotna; niejedno grono młodych niewiast przeszło koło Stefana; dziewczęta
głowy miały owinięte chustkami i ochraniały nimi lica od padającego deszczu. Stefan dobrze
widać znał Rachelę, gdyż jedno spojrzenie na przechodzące niewiasty wystarczało mu, aby
się przekonać, że w ich gronie jej nie ma. Na koniec – nikt już nie przechodził, ruszył więc i
Stefan, mówiąc do siebie głosem zawodu:
– Jak to? Jam jej nie zauważył?
Lecz zaledwie przeszedł trzy ulice, gdy ujrzał nieco przed sobą postać osłoniętą chustką i
spojrzał na nią tak przenikliwie, iż zdawało się, że nawet gdyby nie widział samej postaci
przesuwającej się od lampy do lampy, dość mu jej cienia, niewyraźnie rysującego się na oślizłym bruku, aby poznać, kto to jest. Więc przyśpieszając lekko kroku posunął się naprzód i
zwalniając chodu zawołał: – Rachelo!
Obróciła się i stanęła pod jasnym światłem latarni. Uchyliwszy trochę okrycia głowy, ukazała spokojną, podłużną twarzyczkę o ciemnej cerze i delikatnych rysach, opromienioną parą
ślicznych oczu i uwydatnioną starannie uczesanymi włosami połyskliwej czarności. Twarzyczka ta nie była tylko co rozwiniętym kwiatkiem: Rachela miała trzydzieści pięć lat.
– A, chłopcze, to ty! – wymówiła z uśmiechem, na który nie potrzebowała ust, a dość
miała oczu, błyskających spod nakrycia. Nasunęła potem chustkę i poszli razem.
– Myślałem, żeś się spóźniła trochę, Rachelo?
– Nie.
– Wyszłaś więc wcześniej, luba dziewczyno.
– Czasem wychodzę wcześniej, Stefanie, czasem później. Nie można nigdy przewidzieć
godziny, w której wrócę do domu.
– Ani też drogi, po której pójdziesz, jak mi się zdaje, Rachelo.
– Tak, Stefanie.
Spojrzał na nią z niejakim zachmurzeniem na twarzy, ale i z pełnym uszanowania i cierpliwości przekonaniem, iż co ona robi, jest słuszne. Wyraz ten nie uszedł uwagi Racheli; na
chwilkę położyła rękę na ramieniu Stefana, jakby na znak podziękowania.
– Myśmy tak dawno wierni sobie przyjaciele, chłopcze, i już starzejemy się oboje.
– Nie, Rachelo! Tyś taka młoda, jak i byłaś.
– Więc jedno by się postarzało, Stefanie, a drugie nie, gdy żyjemy oboje? – odpowiedziała
śmiejąc się.– W każdym razie myśmy tacy szczerzy i dawni przyjaciele, że ukrywać coś przed
sobą wzajemnie byłoby niegodnie i grzesznie. Otóż myślę, że lepiej, abyśmy nie chodzili często razem z sobą. Czasami – owszem, tylko nie zawsze. Nigdy – byłoby to znów nadto bolesne – rzekła z wesołością, której, zdawało się, chciała udzielić towarzyszowi swemu.
– Czasami tylko! To też bolesne, Rachelo.
– Staraj się nie myśleć o tym, to lżej ci będzie.
– O przymuszałem się długo, ale to nic nie pomaga. Masz jednak zawsze słuszność. Ludzie
zaczną gadać, nawet może o tobie. Wszystkim byłaś dla mnie, Rachelo, w ciągu tylu lat; tyle
dobrego zrobiłaś i tak rozrzewniłaś mi serce, że słowo twoje prawem jest dla mnie, o droga!
Jakimś jasnym, ożywczym prawem! Lepszym niż niektóre z tych pisanych.
– Nie unoś się przeciwko nim, Stefanie – rzekła żywo Rachela, z jakimś lękliwym spojrzeniem w oczy Stefana. – Daj prawom tym pokój.
– Tak – odparł Stefan, lekko kiwnąwszy głową.– Daj prawom pokój! Pluń na wszystko,
niech wszystko przepada! Zapomnij o wszystkim! One błoto – błoto – i to jest okropne!
– Zawsze błoto? – rzekła Rachela, znów lekko dotykając jego ramienia, jakby odwołując
go z zamyśleń, w które zapadł gryząc długie końce swej chustki na szyję. Dotknięcie jej wnet
odniosło skutek; Stefan puścił z ust końce chustki i rzekł zaśmiawszy się wesoło: – Ach, Rachelo luba – zawsze błoto. Ciągle w nim grzęznę. Ileż to razy staję nad nim – a nigdy przejść
go nie mogę!
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Uszli kawał drogi i znajdowali się nie opodal swych mieszkań. Mieszkanie Racheli bliższe
było; stanęli przed nim. Było ono w uliczce małej, dla której znany tu przedsiębiorca pogrzebowy (zyskiwał on dobre sumy z jedynej nędznej uroczystości w tej okolicy) trzymał drabinę
czarną na to, aby ci, którzy ukończyli codzienne wstępowanie i schodzenie po wąskich schodach swych mieszkań, mogli wyśliznąć się oknem z tego pracowitego żywota.
Rachela zatrzymała się na rogu i kładąc swą rękę na ręku Stefana, życzyła mu dobrej nocy.
– Dobranoc, luba dziewczyno, dobranoc!
Zgrabna postać odeszła skromnym niewieścim krokiem; on zaś stał na miejscu i patrzał za
nią, dopóki nie znikła mu z oczu; każdy rąbek jej chustki był zajmującym widokiem dla tego
męskiego oka; każdy dźwięk jej głosu siał echo w głębi jego serca.
Gdy znikła, poszedł ku swemu mieszkaniu, spozierając ku niebu, po którym chmury żeglowały ciężko i niespokojnie. Ale ciąg ich dawno się rozprzęgł; deszcz nie padał, księżyc
zaglądał przez wysokie kominy Coketown do głębokich pieców na dole i rzucał tytaniczne
cienie nieruchomych parowych maszyn na mury, w których one zamieszkanie swe miały.
Stefan zdawał się rozjaśniać z wyjaśniającą się nocą, gdy szedł do siebie.
Dom, w którym mieszkał, znajdował się w podobnej do pierwszej uliczce, tylko jeszcze
węższej. Mieszkanie Stefana stanowiło piętro nad małym sklepikiem. Jak mogli ludzie tracić
czas na handlowanie dziecinnymi zabawkami, tanimi gazetami i wieprzowiną – to nie należy
do naszego przedmiotu; lecz zabawki i gazety, i szynka – wszystko to wyglądało przez okna
(szynka miała jutro być wystawiona na loterię). Stefan wziął ogarek świecy z półki, zapalił go
od drugiego ogarka, stojącego na kantorku sklepiku, i nic przerywając snu kupcowej, drzemiącej w swym małym pokoiku, poszedł po schodach na górę – do siebie.
Był to pokój, który pod panowaniem niejednego lokatora zaznajomił się z ową czarną drabiną; niemniej jednak wyglądał obecnie tak czysto, jak przystało pokojowi. W kącie stało
biurko, na nim kilka książek i zeszytów; meble przyzwoite i wystarczające – i chociaż powietrze było niezupełnie świeże, pokoik nie robił przykrego wrażenia.
Idąc ku kominkowi, aby postawić świecę na trójnożnym okrągłym stoliczku, Stefan potknął się o coś.
Cofnął się, spojrzał: przed nim znajdowała się kobieta siedząca na ziemi.
– Boże litościwy – Żona! – zawołał cofając się jeszcze dalej. – A więc powróciłaś!
I jakaż to żona! Obrzydłe pijane stworzenie, które zaledwie mogło utrzymać się w postawie siedzącej wsparte jedną ręką o brudną podłogę; druga jej ręka na próżno starała się rozgarnąć z czoła zbite w kłaki włosy i coraz bardziej osmarowywała twarz błotem. Stworzenie
obmierzłe, w splamionych łachmanach, brudne, jeszcze obmierzlejsze moralną swą sromotą –
takie, że patrzeć na nią zdawało się już bezwstydną rzeczą.
Po kilku przekleństwach gniewnych, po błędnym poklepywaniu się wolną ręką, udało się
jej na koniec rozgarnąć włosy i spojrzeć na męża. Siedząc i kiwając się w różne strony, machała automatycznie ręką, jakby wtórując tymi gestami jakiemuś napadowi śmiechu, choć
usta jej i twarz opuchłe były, nieruchome, senne jakieś, zbałwaniałe.
– A, chłopcze! Przyszedłeś!– jeszcze kilka ochrypłych a szydzących dźwięków wydały jej
obwisłe usta, a głowa pochyliła się na piersi.
– Powróciła! Powróciła! – wrzasnęła, jakby powtarzając słowa niedawno wyrzeczone
przez męża. – Tak! Powróciła! Powróciła!
I często! I jeszcze, i zawsze! Tak – powróciła! I czemuż nie miała powrócić?!
I jakby ocknąwszy się ze stanu oszołomienia, w którym wymawiała te wyrazy, pijana kobieta powstała i oparła się plecami o ścianę, a trzymając w jednym ręku łachmany czepka,
starała się na męża spoglądać z pogardą.
– Wysprzedam cię znowu... wysprzedam cię znowu... wysprzedam cię dwadzieścia razy...
– wrzeszczała z szaloną pogróżką starając się rozpocząć jakiś wyzywający taniec. – Precz z
łóżka!
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Stefan siedział na jego skraju, z twarzą ukrytą w dłoniach.
– Precz stamtąd! To mój tapczan! Ja jedna mam do niego prawo. I opierając się o ścianę
zaczęła posuwać się ku łóżku; Stefan, unikając z dreszczem zetknięcia się z nią, powstał i nie
odkrywając oblicza przeszedł na drugi koniec pokoju. Ona rzuciła się ciężko na tapczan i za
chwilę chrapała już głośno. On upadł na krzesło i bez ruchu pozostał w nim przez całą noc;
raz tylko powstał, aby narzucić okrycie jakieś na tę nędznicę. Zdawało mu się, że ciemność
nocy i ręce na oczach jeszcze mu niedostatecznie zakrywają to obmierzłe widzenie.
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ROZDZIAŁ XI

NIE MA WYJŚCIA

Zaczarowane pałace zabłysły ogniami, nim blady poranek ukazał poczwarne węże dymu,
ciągnące się nad Coketown. Stuk drewnianego obuwia po bruku, szybkie dzwonienie – i już
wszystkie machiny, jak cierpiące na melancholię głowy słoniów, nasmarowane olejem przed
monotonną dzienną czynnością, stanęły znów do ciężkiej pracy.
Stefan zgięty przy warsztacie, uważny i wytrwały, zajęty był robotą. Każdy robotnik, tak
samo jak Stefan pracujący, przedstawiał dziwną sprzeczność z ta gęstwiną obracających się
kół i kółek, które go otaczały i które miał pod ręką. Nie lękaj się, poczciwy ludku o wyobraźni niespokojnej, aby kiedykolwiek sztuka zastąpiła naturę. Postaw gdziekolwiek utwór boży i
dzieło człowieka obok, a pierwszy, chociażby nawet był zwykłym tłumem „Rąk”, zyska na
porównaniu w godności i szacunku.
Oto tyle a tyle setek rąk przy tej maszynie; oto w sile jej pary tyle a tyle setek sił końskich.
Wyliczono na wagę co do funta, ile ona wyrobić może; ale żaden rachmistrz Państwowego
Długu nie potrafi wyliczyć i powiedzieć, jaka jest siła tego dobra lub zła, życzliwości lub nienawiści, miłości ojczyzny albo niedbałości o nią, cnót albo wad – jaka mieści się teraz w duszy któregokolwiek ze skromnych tej maszyny posługaczy o spokojnym obliczu i wymierzonym ruchu. W maszynie nie ma tajemnic – w najbiedniejszym zaś z nich znajduje się tajemnica niejedna, a wieczna. Schowajmy więc naszą arytmetykę na materialne przedmioty; rządzić owymi nieznanymi, pełnymi gróźb, nieobrachowanymi ilościami – za pomocą innych
środków potrzeba.
Dzień się wzmagał i na przekór płonącym w tych jaskiniach światłom przewyższał je jasnością. Dziobki gazu zakręcono; światła zgasły, a robota szła swoim porządkiem. Deszcz
padał, a węże dymu, jakby przekleństwem rodu ich przygniecione, zaczęły pełzać po ziemi.
Na pustym dziedzińcu – ściany z rurami obwodowymi, piramidy beczek i starego żelastwa,
kupy i stosy błyszczącego węgla, góry popiołów pokryte były całunem mgły i deszczu. Robota kipiała, dopóki dzwon południowy nie uderzył. Znowu klepanie drewnianego obuwia na
bruku:
warsztaty, koła, kółka – słonie melancholijne i „Ręce” – wszystko ma godzinę wytchnienia.
Stefan wyszedł z gorącej izby fabrycznej na chłodny wiatr i wilgotne powietrze – blady i
znużony. Nie udał się do swej dzielnicy i do swego mieszkania, ale gryząc kawałek chleba po
drodze zawrócił ku wzgórzu, na którym mieszkał jego główny pryncypał, w czerwonym domu z czarnymi zewnętrznymi okiennicami, zielonymi wewnętrznymi zasłonami, z czarno
malowanymi drzwiami od ulicy. Dwa białe stopnie prowadziły do tych drzwi, a na nich, na
miedzianej blasze, widać było wypisane nazwisko Bounderby – tak pysznymi literami jak on
sam – u ich boku zaś sterczała gałka ze złoconego brązu, jak ogromny punkt metaliczny.
Pan Bounderby siedział przy śniadaniu. Tego też spodziewał się Stefan. Czy sługa raczy
donieść, że jedna z „Rąk” prosi o pozwolenie pomówienia z pryncypałem? Powraca lokaj,
pytając o nazwisko „Ręki”. Stefan Blackpool. Nie był źle notowany – pozwolono mu wejść.
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Stefan Blackpool wszedł do jadalni. Pan Bounderby, którego znał tylko z widzenia, siedział przy kotlecie i sherry. Pani Sparsit robiła coś na drutach; siedziała przy kominku na
krześle, jakby na damskim siodle, wsunąwszy jedną nogę w motek nici, niby w strzemię.
Niejadanie śniadania razem z panem Bounderby było ze strony pani Sparsit wyrazem jej godności i służebnictwa. Z obowiązku musiała doglądać usługi przy stole, ale nic jedząc dawała
do zrozumienia, że na zwyczaj drugiego śniadania patrzy jak na słabostkę.
– Co powiesz, Stefanie? – pytał pan Bounderby.
Stefan skłonił się, ale nie było w tym ukłonie uniżoności. Te „Ręce” zawsze takie harde!
Nigdy nie złapiesz ich na służalczości, chociażbyś dwadzieścia lat z nimi przebywał; Stefan
wszakże, dla oddania hołdu pani Sparsit, poprawił chustkę na szyi, kryjąc jej końce pod kamizelką.
– No, sam wiesz, Stefanie, że nie mieliśmy nigdy z tobą ambarasów – rzekł pan Bounderby
napiwszy się sherry – ty zaś nigdy nie byłeś nierozsądny, jak inni. Nie żądałeś nigdy, by cię
sadzać w poszóstnej karecie, karmić zupą z żółwia i zwierzyną i dać ci złotą łyżkę, jak o tym
niejeden z was myśli.
Pan Bounderby utrzymywał, że każda „Ręka”, która skarży się na swe utrzymanie, ma na
myśli jedynie i koniecznie karetę, sześć koni, wspaniały obiad i złote naczynia.
Po chwili dodał:
– Więc prawie jestem pewny, że nie przyszedłeś tu z żadną skargą. Widzisz, że jestem tego
pewny naprzód.
– Nie, panie; przyszedłem zupełnie po co innego.
Pan Bounderby widocznie był mile zdziwiony, mimo swej poprzedniej pewności.
– Bardzo dobrze – odrzekł. – Jesteś pracowitą „Ręką” i nie omyliłem się na tobie. Teraz
powiedz mi, o co idzie? Jeśli nie o użalenie się ani żadne wymaganie, cóż więc jest? Co miałeś powiedzieć? No, śmiało, chłopcze.
Stefan niby przypadkiem spojrzał na panią Sparsit.
– Mogę odejść, panie Bounderby, jeśli pan życzysz sobie – rzekła ta pełna poświęcenia
dama, udając, iż stara się wyplątać nogę z motka.
Bounderby powstrzymał ją, zatrzymując na chwilę w ustach kęs kotleta i wyciągając ku
niej rękę. Później, łykając mięso i opuszczając rękę, rzekł do Stefana:
– Trzeba, abyś wiedział, że ta dobra pani to wysoce urodzona i wysoko spokrewniona dama. Nie myśl, widząc ją jako gospodynię mego domu, iż nie znajdowała się ona bardzo wysoko na społecznym drzewie – a! Na samym jego wierzchołku! Jeśli więc masz powiedzieć
rzecz; która by mogła razić słuch wysoko urodzonej osoby – to dobrze, pani opuści nas. Ale
jeżeli to, co masz powiedzieć, może być powiedziane przy wysoko urodzonej osobie – to pani
ta zostanie.
– Spodziewam się, że od kiedy sam się urodziłem, nigdy nie miałem do powiedzenia nic
takiego, co by razić mogło wysoko urodzoną panią – odpowiedział Stefan z lekkim rumieńcem.
– Bardzo dobrze – rzekł Bounderby odsuwając talerz i rozwalając się na krześle. – No! Pal
rzecz swoją.
– Przyszedłem – zaczął po chwili namysłu Stefan podnosząc oczy od ziemi – prosić pana o
radę. Bardzo mi jej potrzeba. Ożeniłem się, będzie temu w Wielki Poniedziałek jak raz – lat
dziewiętnaście. Ona była młoda dziewczyna – dość ładna – i nic złego o niej nie było słychać.
Ale cóż? Zepsuła się. Nie przeze mnie. Bóg mi świadkiem, że byłem dobrym mężem dla niej.
– Słyszałem o tym kiedyś – rzekł pan Bounderby. – Rozpiła się, porzuciła pracę, sprzedawała sprzęty, zastawiała suknie i bawiła się kieliszeczkiem.
– Byłem cierpliwy.
„Tym głupszy jesteś” – rzekł pan Bounderby w duchu do swego kieliszka.
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– Byłem bardzo długo cierpliwy – mówił Stefan. – Starałem się odprowadzić ją od złego to
tym, to owym, to innym sposobem. Nieraz powracając do domu zastawałem pustki – wszystko, co posiadałem, przepadło – a ją leżącą bez pamięci na gołej ziemi. To zdarzyło się nie raz,
nie dwa; a pewno dwadzieścia razy.
Każdy rys jego oblicza chmurniał, gdy Stefan mówił te słowa – i wykazywał dobitnie, co
wycierpiał ten człowiek, przez co przeszedł.
– Ze złego w gorsze; z gorszego w jeszcze gorsze. Opuściła mnie. Hańbiła się bez żadnego
wstydu, coraz bardziej, coraz okropniej; a zawsze powracała, powracała, powracała. Cóż mogłem uczynić, aby jej w tym przeszkodzić? Po całych dniach błąkałem się po ulicach, bojąc
się powrócić do domu. Chodziłem na most rozmyślając, czy nie rzucić się w wodę, aby tylko
nie patrzyć na to, nie czuć tego. Postarzałem się w młodości jeszcze – bo też okrutnie mi
ciężko było.
Pani Sparsit, zgrabnie przebierając drucikami, podniosła koriolańskie brwi swoje i poruszyła głową, jakby chciała powiedzieć: „I wielkość ma swe niedole, jak i biedactwo; popatrz
no na mnie”.
– Płaciłem jej, aby tylko odczepiła się ode mnie. Pięć lat płaciłem. Tymczasem znów trochę oporządziłem mieszkanie. Żyłem ciężko i niewygodnie, ale nie wstydząc się co chwila i
nie trwożąc się co godzina. Ostatniej nocy przyszedłem do domu; ona leżała na podłodze –
ona w mojej izbie!
Pod naciskiem niedoli, pod ciężarem nieszczęścia, Stefan wyprostował się dumnie w poczuciu swej obrażonej godności; lecz wkrótce powrócił do zwykłej swej postawy, pochylonej
nieco. Myśląca twarz jego zwrócona była do pana Bounderby z dziwnym wyrazem na pół
przenikliwym, na pół zakłopotanym, jak gdyby umysł Stefana stał przed zagadnieniem niepojętym, danym mu do zbadania. Lewa jego ręka wspierała bok, trzymając kapelusz, gdy
prawa silnie i czynnie ruchem energicznym dodawała wyrazistości słowom nawet wtedy, gdy
odpoczywała, a on sam przestawał mówić.
– Wiesz, że ja o tym dawno już słyszałem – rzekł pan Bounderby – tylko o ostatnim jej
najściu nie wiedziałem. Rzecz niedobra. Cóż robić? Lepiej było nic żenić się. Teraz za późno
o tym rozprawiać.
– Czy to było małżeństwo niedobrane wiekiem, panie Bounderby? – zapytała pani Sparsit.
– Słyszysz, o co pyta ta dama. Czy nie z różnicy lat waszych wypłynęło to twoje nieszczęsne położenie? – rzekł pan Bounderby.
– Nie – wcale. Ja skończyłem lat dwadzieścia jeden; ona kończyła dwadzieścia.
– No, proszę – rzekła pani Sparsit do swego pryncypała z wielkim spokojem. – A mnie
zdawało się, że tego ich nieszczęśliwego pożycia przyczyna zawierała się w wielkiej lat różnicy.
Pan Bounderby twardo spojrzał na dobrą panią jakimś dziwnym spojrzeniem, które miało
w sobie coś bojaźliwego i nieśmiałego, po czym pokrzepił się haustem sherry.
– No, czemuż nie kończysz? – zapytał Stefana prawie z gniewem.
– Przyszedłem poradzić się pana, co mam robić z tą kobietą – jak od niej się uwolnić.
Twarz Stefana jeszcze mocniejszy wyraz powagi przybrała. Pani Sparsit wydała słaby
okrzyk, jakby wstrząśnięta moralnie.
– Jak to rozumiesz? – rzekł Bounderby wstając z krzesła, aby stanąć plecami do kominka.
– Jak ty to rozumiesz? Pojąłeś ją na złą i dobrą dolę.
– Rozumiem: uwolnić się od niej. Nie mogę dłużej znosić tego. Nie mógłbym nawet żyć
pod jarzmem tak długo, gdyby nie słowa litości i wzmocnienia najlepszej dziewczyny, jaka
jest, była lub będzie. Byłbym oszalał, gdyby nie ona.
– Zdaje się, że on chce być wolnym, aby ożenić się z tą dziewczyną, o której mówi; bardzo
tego się lękam – rzekła pani Sparsit cichym głosem, zdumiona niemoralnością prostego ludu.

50

– Tak jest istotnie – zgadła pani. Chciałem właśnie o tym mówić. Czytałem w gazetach, że
wielcy panowie (nie chcę ich obrażać) nie tak mocno są związani na złą i dobrą dolę; mogą
się uwolnić od nieszczęśliwego małżeństwa i żenić się na nowo. Gdy nie podobają się sobie
nawzajem, gdy ich charaktery są niezgodne, mieszkają w oddzielnych pokojach i mogą sobie
żyć zupełnie rozdzieleni. My, ludzie pracy, mamy tylko jeden pokój i nie możemy się tak
urządzić. Gdy tamci owego sposobu nie chcą, to mają drugi; powiedzą sobie: to twoje, a to
moje – i każde idzie w swoją stronę. My tego zrobić nie możemy. Tamci mogą oswobodzić
się, choć skrzywdzono ich nie tak ciężko, jak ta kobieta mnie – a zatem i ja chciałbym nareszcie oswobodzić się od niej i przyszedłem zapytać pana o sposób na to.
– Nie ma żadnego sposobu – odparł pan Bounderby.
– Jeśli ja ją bardzo skrzywdzę, panie, czy jest prawo, które mnie za to ukarze?
– Naturalnie, że jest.
– Jeśli ja ją porzucę, czy jest prawo, żeby ukarać mię za to?
– Naturalnie, że jest.
– Gdy ja ożenię się z tą drugą, najpoczciwszą dziewczyną, czy jest prawo, aby mnie ukarać?
– Naturalnie! Naturalnie!
– A gdybym żył z nią bez ślubu? To się tylko tak mówi – ale do tego nie przyjdzie, bo ona
jest uczciwa kobieta: czy jest prawo mogące mnie ukarać w każdym niewinnym dziecku, które mogłoby się nam narodzić?
– Naturalnie, że jest.
– To, na miłość Boga, pokaż mi pan choć jedno prawo, które by mi pomogło w mym nieszczęściu.
– Ha! Hum! Związki małżeńskie w społecznym bycie są świętością i – i – prawo musi
opiekować się nimi; nie podobna ich rozrywać.
– Nie! Nie! Nie mów pan tego... W moim położeniu nie godzi się protegować takich rzeczy... i nie takim sposobem... Takim sposobem to tylko przepada świętość... Jam sobie tkacz...
robiłem już na fabryce jeszcze dzieckiem, ale mam oczy, aby widzieć, a uszy, aby słyszeć.
Czytam gazety – o każdym sądzie, o każdym posiedzeniu Parlamentu... i pan czytasz, wiem
to! I nieraz z przerażeniem wyczytałem, do czego może dojść człowiek, gdy żadną miarą,
żadną siłą nie potrafi uwolnić się z więzów takich! Czytałem, że nieraz krew płynie! Czytałem, że to przyprowadza nieraz prostych ludzi do bójek, morderstw, do gwałtownych śmierci!
Niechże więc i my mamy tę wolność – naturalnie – wedle prawa. Moje położenie okropne, i
proszę, jeśli pan będzie tak dobry – abyś mi powiedział, jakie prawo pomóc mi w tej niedoli
może?
– Słuchaj, co ci powiem – rzekł Bounderby zasuwając ręce w kieszenie. – Jest jedno prawo.
Stefan, stojąc spokojnie, nie okazał zdziwienia, tylko kiwnął głową.
– Ale to prawo nie dla was wcale. Ono drogo kosztuje. Ono kosztuje góry złota.
– Ileż to, na przykład? – zapytał spokojnie Stefan.
– Cóż! Będziesz musiał procesować się w Doctors’ Commons 10, później proces prowadzić
do sądu powszechnego, później przejdziesz do Izby Lordów i będziesz musiał otrzymać akt
Parlamentu, pozwalający ci żenić się powtórnie; a kosztować cię to będzie (gdyby sprawa
była niezawikłaną), sądzę, od tysiąca do tysiąca pięciuset funtów szterlingów. Być może daleko więcej.
– Innego prawa nie ma?
– Najpewniej, że nie ma.
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D o c t o r s’ C o m m o n s – stowarzyszenie doktorów praw, upoważnionych do występowania w Trybunałach Duchownych.
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– W takim razie, panie – rzekł Stefan cały blady, machnąwszy ręką, jakby coś wyrzucał na
cztery wiatry – to błoto tylko. To paskudne błoto! Im prędzej umrę – tym lepiej!
Pani Sparsit znów była oburzona bezbożnością ludu.
– Ba, ba! Przestań prawić głupstwa, przyjacielu – rzekł pan Bounderby – o rzeczach, których nie pojmujesz wcale. Nie powinieneś nazywać instytucji twego kraju błotem, bo sam
wleźć możesz w prawdziwe błoto. Instytucje twego kraju to nie twoja praca akordowa, a twój
obowiązek o niej tylko myśleć. Nie brałeś żony tylko tak, do zabawy; brałeś ją na złą i dobrą
dolę. Jeśli ona okazała się złą, to można powiedzieć, że mogła okazać się i dobrą żoną.
– Zawsze to błoto – rzeki Stefan cofając się ku drzwiom i kiwając głową. – To błoto!
– A powiem ci coś jeszcze – rzekł pan Bonnderby na pożegnanie. – Nie wiem, jak nazwać
te twoje bezbożne zdania, którymi uraczyłeś tę oto panią. Mówiłem ci już, że to wysoko urodzona dama, ale ci nie mówiłem, że miała także nieszczęście w małżeńskim stanie, i to na
dziesiątki tysięcy funtów szterlingów – na dziesiątki tysięcy! – powtórzył z naciskiem. – Dotychczas byłeś pracowitą „Ręką”, ale moim zdaniem, i mówię ci to otwarcie, zawróciłeś na
złą drogę. Musiałeś się nasłuchać gadaniu różnych łajdaków obcych – albo innych podżegaczy (bo to tego wszędzie pełno), i najlepiej, jeśli pluniesz na to wszystko. Wiesz o tym – i tu
na twarzy Bounderby’ego odmalował się jakiś zadziwiający spryt – że nie jestem głupszy od
innych, a może nawet mądrzejszy, bom niejednego za młodu doświadczył. Widzę w całym
twoim gadaniu ślady zupy z żółwia, potraw ze zwierzyny, łyżkę złotą i karetę. Tak jest, widzę! – wołał pan Bounderby potrząsając głową z chytrym uporem. – Gotowym przysiąc, żem
się nie omylił.
Wcale innym, niż gdy wszedł, skłonieniem głowy i głębokim westchnieniem pożegnał Stefan pana Bounderby mówiąc: – Dziękuję panu, żegnam pana.
Bounderby został, lubując się swoją własną fizjonomią, uwidocznioną w portrecie na ścianie. Pani Sparsit zaś, widocznie przygnębiona niemoralnością prostego ludu, smutnie kiwała
nogą w strzemieniu domowego wyrobu.
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ROZDZIAŁ XII

STARUSZKA

Stary Stefan zstąpił z dwóch białych schodów, przymknął czarne drzwi za pomocą złoconej gałki, otarł ją po swej gorącej spotniałej ręce połą surduta i przeszedł na drugą stronę ulicy. Spuściwszy w dół oczy ruszył na powrót do roboty, gdy uczuł czyjeś dotknięcie.
Nie było to dotknięcie, którego pragnąłby w tej chwili – które mogłoby uciszyć dziką burzę jego duszy, jak wzniesiona ręka Najwyższej Miłości i Cierpliwości może uciszyć gwałtowne szały morskiego żywiołu; dotknięcie to było atoli dotknięciem niewieściej ręki. Staruszka wysoka, dobrze wyglądająca choć nadwerężona laty, stała przed nim, gdy za jej dotknięciem zatrzymał się i obrócił. Bardzo skromnie, ale czysto odziana, na trzewikach miała
kurzawę zamiejskiego pyłu, bo tylko co przybyła z podróży. Niepewność jej zachowania się
w niezwykłym hałasie ulicy, szal zapasowy, wiszący na ręku, ciężki parasol, mała słomiana
króbka, stare z przydługimi palcami rękawiczki, do których jej ręce zdawały się nieprzywykłe
– wszystko mówiło, że staruszka jest ze wsi i że w świątecznych sukniach przybywa do Coketown, co nieczęsto jej się zdarza. Zauważywszy to jednym rzutem oka, z szybką domyślnością właściwą jego klasie ludzi, Stefan pochylił myślącą twarz swą – twarz tę, co u niego i u
jego towarzyszy rzemiosła, przywykłych pracować ręką i okiem wśród okrutnego szumu,
nabrała wyrazu wielkiej uwagi, zwykłego ludziom głuchym – a słuchał, co staruszka powie.
– Przepraszam pana – rzekła. – Czy mi się zdawało, że pan wyszedłeś z tego wspaniałego
domu? – wskazała na dom Bounderby’ego – czy tak? Chyba że pomyliłam osobę, za którą
poszłam.
– Tak, pani. Ja to byłem sam – odpowiedział Stefan. – Czy pan – a wybacz ciekawość starej kobiety – czy pan widziałeś się z właścicielem?
– Widziałem się!
– Jakże wygląda? Czy postawny, czy śmiały, czy wymowny, czy serdeczny?
I stosując własną postać do słów, staruszka wyprostowała się, podniosła głowę, patrzyła
śmiało – i Stefanowi wydało się wtedy, że musiał kiedyś widzieć tę kobietę, i że ona mu
wcale do smaku nie przypadła.
– Tak, jak pani mówisz, tak on wygląda – odpowiedział Stefan, uważniej wpatrując się w
staruszkę.
– A zdrów? – pytała staruszka. – Zdrów jak ryba?
– Zdrów. Zastałem go jedzącym i pijącym, jak wielki i głośny truteń.
– Bardzo panu dziękuję – rzekła staruszka z wielkim zadowoleniem. – Bardzo dziękuję.
Najpewniej Stefan nigdy nie widział tej kobiety, ale jakieś niejasne wspomnienie jej rysów
błąkało się w jego umyśle, jakby kiedyś, we snach, coś podobnego do niej widywał.
Szła obok niego, a on, stosując się z dobrocią do jej usposobienia, rzekł: – Coketown to ruchliwe miasto, prawda? – Na co ona odpowiedziała: – To prawda, jeszcze jak ruchliwe! –
Więc rzekł, że ona pewno ze wsi – to widać. Staruszka to potwierdziła.
– Dziś rano pociągiem osobowym zrobiłam czterdzieści mil, a po południu znów na powrót czterdzieści mam zrobić. Szłam pieszo mil dziewięć do stacji dziś rano, a gdy nie znajdę
kogoś, kto by mię podwiózł, to dziś jeszcze będę musiała w nocy dziewięć mil iść piechotą.
Jak na moje lata, to dość tęgo, nieprawdaż, panie? – pytała gadatliwa staruszka z oczami
błyszczącymi zadowoleniem.
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– Rzeczywiście – wybornie. – Ale niech pani nie robi tego za często, paniusiu.
– O nie! Raz na rok – odpowiedziała kiwnąwszy głowa. – Takim sposobem wydaję całe
moje oszczędności zebrane w ciągu roku. Przybywam tu regularnie co rok, błąkać się trochę
po ulicach i popatrzeć na panów.
– I to – aby tylko spojrzeć na nich? – zapytał Stefan.
– A! Dla mnie i to dosyć! – odrzekła z dziwną powagą. – Więcej nie wymagam; stałam na
drugiej stronie ulicy, aby ujrzeć, kiedy ten pan będzie wychodził z domu. Ale on tego roku
pewno późno wychodzi i na próżno czekałam. Zamiast niego pan wyszedłeś... A jeśli potrzeba będzie wrócić do domu nie widząc go? Ach! Choćby na chwilę, choćby na minutkę chciałabym nań spojrzeć. Pan go widziałeś, a ja widziałam pana – trzeba będzie i tym się kontentować.
Mówiąc to, patrzyła na Stefana, jakby chciała zapamiętać jego rysy, odbić je w swym sercu; a oczy jej nie były już tak jasne, jak przed chwilą.
Mimo uznawania różnych gustów, mimo pokory wobec patrycjuszów Coketown, źródło
ciekawości tak gwałtownej i stałej wydało mu się tak niezwykłym, że Stefan zdumiał się niezmiernie. Lecz w tej chwili przechodzili koło kościoła; wzrok jego przypadkiem spoczął na
zegarze i Stefan przyśpieszył kroku.
– Idziecie do roboty? – zapytała staruszka, z łatwością dorównując jego krokom.
– Tak, ledwie się nie spóźniłem.
Gdy Stefan powiedział, w czyjej fabryce pracuje, staruszka jeszcze bardziej niż przedtem
dziwaczną się pokazała.
– No! i czyż nie jesteś pan szczęśliwy?
– Różnie bywa, moja pani! Któż nie ma swoich zmartwień?– odpowiedział wykrętnie, bo
zdawało mu się, że staruszka uważa to za rzecz pewną, iż on jest niesłychanie szczęśliwym z
pracy w tej fabryce, a nie miał serca jej rozczarowywać. Stefan wiedział, że świat bogaty jest
w smutki i nędze, a jeżeli staruszka tak dawno żyjąca mogła mniemać, że on, Stefan, wywinął
się smutkom i nędzy, to tym lepiej dla niej, a jemu niegorzej przeto.
– Aj! aj! To pan masz domowe kłopoty, zapewne – rzekła staruszka.
– Czasem bywa i tak, i siak – odpowiedział cichym głosem.
– Ale przecież, skoro pan pracuje u takiego pryncypała, to kłopoty nie ośmielą się iść za
panem na fabrykę?
– To prawda, nie śmią iść za mną. Tam wszystko regularne, wszystko zgodne. – Nie posunął się tak daleko, aby powiedzieć dla jej przyjemności, iż w fabryce panuje cos w rodzaju
Boskiego Prawa, choć ostatnimi laty słyszało się tam twierdzenie niemniej wspaniałe.
Doszli do ciemnego zaułka, blisko fabryki, gdzie „Ręce” tłoczyły się do wewnątrz; dzwonek dzwonił, wąż zwijał się w kłęby, słoń-melancholik był gotów. Staruszka-dziwaczka zachwycona była nawet dzwonkiem. – To najcudowniejszy dzwonek na świecie – powiedziała –
i dzwoni wspaniale, głośno.
Gdy Stefan dobrotliwie uścisnął jej rękę na pożegnanie, staruszka zapytała, jak dawno pracuje w tej fabryce.
– Dwanaście lat.
– Muszę pocałować tę rękę – rzekła – która lat dwanaście pracuje w tak ślicznej fabryce. –
I mimo oporu robotnika schwyciła go za rękę i pocałowała.
Stefan nie mógł pojąć jakiejś dziwnej harmonii obwiewającej tę starą i prostą kobietę; ale
nawet w tym fantastycznym pocałowaniu było coś, co odpowiadało i osobie, i miejscu, i nikt
inny nie uczyniłby tego z taką powagą i z taką prostotą i rzewnością, jak ona.
Więcej niż pół godziny myślał przy swojej robocie o tej staruszce. Wstał, aby obejść
warsztat i coś w nim poprawić i przechodząc spojrzał przez okno. Staruszka stała na miejscu
wpatrując się w budynek z zachwyceniem i uwielbieniem. Nie bacząc na dym, na błoto na
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wilgoć, na zmęczenie podróżą stała i patrzała, i słuchała z takim-szczęściem, jak gdyby trzask
i łoskot dolatujący z każdego piętra był dla niej wspaniałą muzyką.
Pomału, bardzo pomału odeszła, a i światło dzienne za nią poszło – błysk ogni zajaśniał na
nowo i pośpieszny pociąg jak wicher przeleciał po arkadach pobliskich, w łunie bijącej z
okien zaczarowanych pałaców – prawie nie usłyszany śród świszczącego drgania machin,
zgrzytania kół i hałasu. Przedtem już dawno myśli Stefana zwróciły się do smutnej izdebki
nad małym sklepikiem i do bezwstydnej postaci leżącej na jego tapczanie, ale leżącej ciężej,
o! ciężej na jego myślach i duszy.
Maszyna zwalniała ruch, jak niknące pulsacje w umierającym; zatrzymała się. Dzwon wybił na odpoczynek, blaski ognia i żaru pobladły.
Fabryki jak widma śród ciemnej, wilgotnej nocy sterczały wysokimi kominami, przypominając swą prarodzicę i rywalkę: wieżę Babel.
Wprawdzie widział się z Rachelą ostatniej nocy, nawet szedł z nią kawałek drogi – ale
spotkało go od tego czasu nowe nieszczęście. Czuł, że nikt inny nie przyniesie mu ulgi i żaden głos inny nie ukoi jego rozpaczy; więc sądził, że może, nie bacząc na ostatnie słowa Racheli, znowu z nią się spotkać, poczekać na nią widzieć się z nią. Czekał – ale ona unikała go,
nie pokazywała się wcale. Czyż już odeszła? Ani jednej nocy jeszcze nie było mu tak koniecznym widzieć to słodkie i kochane oblicze.
O! Lepiej nie mieć domowego kąta swego, nie mieć gdzie głowy położyć, niźli mieć domowe ognisko i drżeć na samą myśl o nim; drżeć z takiej przyczyny! Zjadł i wypił – ponieważ musiał siły pokrzepić, ale ani nie wiedział, ani dbał, co je i pije. Błąkał się na deszczu i
wilgoci myśląc, rozmyślając i zapadając w dumy i marzenia.
Nie było nigdy między nimi rozmowy o małżeństwie. Ale od dawna Rachela wielce
współczuła jego niedoli; przed nią jedną otworzył on swe serce, tak zamknięte w sobie, jej
jednej wyjawił przyczynę swego nieszczęścia. Wiedział, że gdyby był wolny, nie odrzuciłaby
jego oświadczyn. Marzył o domowym ognisku, do którego mógłby był teraz dążyć ze szczęściem i dumą; myślał, że innym wcale mógłby być człowiekiem; marzył o owej jasności myśli zamiast dzisiejszego udręczenia i ucisku, o powróconej wesołości, godności i spokoju, dziś
poszarpanych tak okrutnie. Rozmyślał o stracie najlepszych lat swego życia, o ciągłej zmianie
swego charakteru na gorsze, o swym straszliwym życiu, o sobie związanym nierozerwalnie ze
zgubioną kobieta i opętanym przez szatana w jej postaci. Myślał o Racheli, tej młodej, gdy się
pierwszy raz spotkali, dziś dojrzałej, a jutro już starej. Myślał o wszystkich niewiastach i
dziewczętach, których ona widziała śluby – o wszystkich domach, w których ona oglądała
błogosławieństwo Boga – dziatki; o tym, jak ona pokornie i wytrwale szła swoją samotną
drogą dla niego; i o tym, że czasami cień smutku mroczył jej twarz ukochaną – i to wszystko
dręczyło go i gryzło śmiertelnie. To znów wyobrażał sobie postać dziewiczą Racheli, porównywał ją z widokiem obmierzłym swej ostatniej nocy i myślał: „Czy to być może, aby całe
życie istoty tak pięknej, dobrej, zapominającej o sobie, przepadło przez jedną tak niegodną
kobietę – jak ta, tam oto, na jego tapczanie.” Przepełniony takimi myślami czul jakieś bolesne
wrażenie, które rosło i stawiało go w dziwnym powinowactwie z przedmiotami spotykanymi
na drodze, ukazując mu krwawe plamy w każdym kole, rzuconym przez światło ogni miejskich. Nareszcie powoli doszedł do mieszkania swojego.
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ROZDZIAŁ XIII

RACHELA

Świeca niejasno gorzała na oknie. Do takiego okna często przystawiano czarną drabinę
usługi pogrzebowej, aby zabrać wszystko, co najdroższe na świecie dla biednej żony i dla
zgłodniałej dziatwy – zmarłego męża i ojca. Do dawnych myśli Stefana przyłączyła się nowa,
okrutna: że ze wszystkich nierówności życia ludzkiego na ziemi, żadna nierówność nie jest
tak krzyczącą, jak nierówność śmierci. Niczym wobec niej nierówność urodzin. Cóż dla nas
za różnica, gdy dowiadujemy się, że urodziło się szczęśliwe dziecię królewskie i dziecię tkacza tejże nocy, a jak głęboko przejmuje nas wieść o śmierci jakiejś istoty godnej kochania i
kochanej, i kochającej, a wiemy, że inna – ta nędzna i występna, złowróżbna – żyje!
Sprzed domu, zwalniając kroku, tłumiąc stąpanie, wstrzymując oddech, wszedł do wnętrza. Stanął przed drzwiami swego mieszkania – otworzył je i znalazł się w swej izdebce.
Cisza i spokój tam panowały. Rachela siedziała przy łóżku.
Obróciła się ku Stefanowi, a pogoda jej lica rozjaśniła pomroki duszy robotnika. On zaś
wiedział, że ktoś tam leży, lecz domyślał się tylko, że to jego żona – bo ręka Racheli zsunęła
firanki, by ją zakrywały przed wzrokiem nieszczęśliwego męża. Obrzydliwe łachmany zostały wyniesione, a niektóre z rzeczy Racheli znajdowały się w pokoju. Każdy przedmiot
znajdował się na zwykłym miejscu, w porządku utrzymywanym przez Stefana. Na kominku
palił się skromny ogień, a popioły z wnętrza kominkowego wymiecione zostały. Zdawało się
biednemu rzemieślnikowi, że on to wszystko widzi w obliczu Racheli i wcale nie patrzy naokoło siebie. Te dowody czyjejś troski rozpłynęły się w jego oczach w łzy rzewności, lecz nie
pierwej, nim ujrzał, jak ona poważnie patrzy nań oczami pełnymi łez także.
Spojrzała ku łóżku i zadowolona spokojem, w którym tam było wszystko, odezwała się cichym, równym, a dodającym odwagi głosem.
– Bardzom rada, żeś nareszcie przyszedł, Stefanie. Opóźniłeś się niezmiernie.
– Błąkałem się po mieście.
– Tak myślałam. Ależ w taką noc niepogodną? Deszcz ulewny, wiatr silny.
– Wiatr? Zapewne wiał silnie. Słyszysz, jak wyje w kominie, jaki szum gdyby fali? – Był
na takim wietrze, ale nie czuł go, ani jego tchnień grzmotnych nie słyszał!
– Byłam tu dzisiaj już raz, Stefanie! Gospodyni twoja przybiegła do mnie w godzinę obiadową; powiedziała mi, że tu jest ktoś potrzebujący doglądania. I istotnie, miała słuszność.
Ona w gorączce i w obłędzie, Stefanie. Poraniona także, pobita.
Powoli zbliżył się ku krzesłu i usiadł, pochyliwszy przed nią głowę.
– Zrobiłam, co mogłam – niewiele, Stefanie; a uczyniłam to naprzód dlatego, żeśmy razem
pracowały będąc dziewczętami jeszcze, i po wtóre dlatego, że ją pokochałeś i ożeniłeś się z
nią, gdy byłam jej przyjaciółką.
On z głębokim westchnieniem oparł poorane zmarszczkami czoło na ręce.
– Na koniec znam twe serce. Ono nie tylko nie pożąda bezlitośnie jej śmierci, ale nie dopuści, aby cierpiała z braku pomocy i ratunku. Wiesz, kto wyrzekł: „Niech ten, co się czuje bez
grzechu, pierwszy kamieniem ciśnie na nią”. Takich znalazło się wielu. Ale tyś nie taki człowiek, żebyś nawet ostatni kamieniem miał rzucić, gdy ona już tak sponiewierana.
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– Rachelo! Rachelo!
– O, biedny ty, biedny umęczony! Niech cię niebo wynagradza! – rzekła z wyrazem
współczucia. – Jestem twą biedną przyjaciółką, całym sercem, całą duszą moją.
Rany o których mówiła Rachela, znajdowały się, zdaje się, na szyi owej nieszczęśliwej
ofiary samej siebie. Rachela opatrzyła zranione miejsca nie odsuwając firanek. Umoczyła
kawał płótna w filiżance, do której wpierw wlała ciecz jakąś z flaszeczki, i położyła na bolące
miejsca. Trójnogi stoliczek, przyniesiony umyślnie, stał przy samym łóżku; na nim znajdowały się dwie flaszeczki. Jednej z nich tylko co Rachela używała.
Stefan nie tak siedział oddalony, aby ścigając okiem ruchy przyjaciółki, nie mógł wyczytać
napisu wydrukowanego na sygnaturce flaszeczki. Zbladł jak chusta; opanował go nagły
strach.
– Zostanę tu, Stefanie – rzekła Rachela, spokojnie wracając do swego krzesła – dopóki
trzecia godzina nie wybije. O trzeciej trzeba znów opatrzyć ranę, a później można chorą zostawić w spokoju aż do jutra.
– A kiedyż wypoczniesz do jutrzejszej roboty, najlepsza moja?
– Spałam jak zabita poprzedniej nocy. Mogę czuwać kilka nocy z rzędu, jeśli potrzeba.
Tobie to potrzebny jest wypoczynek; blady jesteś, znużony. Postaraj się zasnąć na krześle,
dopóki ja czuwam. Pewno nie spałeś przeszłej nocy; łatwo się tego domyślić. Jutrzejsza praca
będzie cięższa dla ciebie, niż dla mnie.
Stefan słyszał, jak wyje wiatr wstrząsający jego drzwiami, i zdawało mu się, że dawny
duch udręczeń i szalonego gniewu znowu go pragnie opętać. Ona go odpędzała, ona go niszczyła; on wierzył, że ona potrafi go obronić przeciw niemu samemu.
– Ona mię nie poznaje, Stefanie; sennie coś bredzi i patrzy błędnymi oczami. Przemawiałam do niej nieraz, a ona jak gdyby nie słyszała! Może to i lepiej. Gdy przyjdzie do zmysłów,
starania moje nie będą potrzebne i ona nic o nich wiedzieć nie będzie.
– Jak mniemasz, długo ona jeszcze będzie bez przytomności.
– Doktor powiedział, że jutro przyjdzie do siebie. Oczy jego znów padły na flaszkę;
dreszcz po nim przebiegł. Rachela sądziła, że przeziębił się na wilgoci. – To nie wilgoć – odpowiedział – to przestrach.
– Przestrach?
– Tak, tak! Wchodząc tutaj... Gdy błąkałem się... Gdym rozmyślał...
Strach ogarnął go znowu; Stefan wstał, jedną ręką trzymając się gzymsu u kominka, drugą,
drżącą konwulsyjnie, przyciskał do czoła swoje chłodne i mokre włosy.
– Stefanie!
Zbliżyła się ku niemu. Wyciągnął rękę i zatrzymał ją. – Nie! Nie zbliżaj się!... Nie! Usiądę
tam, przy łożu... Daj mi napatrzyć się na ciebie – na ciebie dobrą, na ciebie przebaczającą na
ciebie miłosierną!... Pozwól, niech cię widzę taką, jaką cię spostrzegłem, gdym wszedł tutaj...
Nigdy cię nie będę widział piękniejszą... Nigdy, nigdy, nigdy.
Napad drżenia gwałtownego rzucił nim na krzesło. Po chwili Stefan przyszedł do siebie,
wsparł łokcie na kolanach, głowę złożył na ręce i patrzał na Rachelę. Oglądana poprzez tęskne światło świecy łzawymi oczami robotnika, zdawała się mieć głowę opromienioną. Widział
aureolę nad jej czołom. Wierzył widział, czuł – a wicher uderzał w okno, trząsł drzwiami, z
jękiem i wyciem okrążał ściany domu.
– Gdy przyjdzie do siebie, Stefanie, to może dobrowolnie opuści twe mieszkanie i nie będzie cię dręczyć więcej. Spodziewam się tego. A teraz nie mówmy więcej – chciałabym, żebyś zasnął.
Stefan zamknął oczy, raczej aby dogodzić Racheli, niż żeby dać spoczynek swej utrudzonej głowie. Wkrótce, powoli, powoli przysłuchując się szumowi wiatru przestał go słyszeć
lub brał go za warczenie swego warsztatu, czy za głosy towarzyszy powtarzające mu rozmo-
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wę, która rzeczywiście dziś się toczyła. Nawet i ta niejasna świadomość omdlała na koniec i
Stefan usnął snem długim, pełnym gorączkowych widziadeł.
Zdawało mu się, że on i ktoś drugi, do którego od tak dawna przylgnęło jego serce – ale to
nie była Rachela – co go dziwiło nawet w owym uszczęśliwieniu – stoją w kościele i biorą
ślub.
Odbywała się ceremonia; między obecnymi poznawał wiele osób żyjących jeszcze i wiele
takich, które dawno już pomarły. Potem ogarnęły wszystko czarne cienie, a po nich błysło
oślepiające światło. Blask ten pochodził z jednego wiersza Tablicy Przykazań, stojącej na
ołtarzu, i oświecał świątynię słowami, które grzmiały po kościele, jak gdyby ogniste zgłoski
obdarzone były głosem. Potem wszystko znikło. Nic i nikt nie pozostał – on tylko i kapłan.
Stali oni w świetle dziennym przed tak licznym tłumem, że gdyby wszystkie ludy całego
świata zebrały się na jedno miejsce, tłum ten nie mógłby być większy. Wszyscy zaś brzydzili
się nim: ani jedno oko przyjaźni i litości nie patrzało z tych milionów skupionych przed nim.
Stał zaś sam na podniesieniu, przy swym własnym warsztacie – a spostrzegłszy, jakie kształty
przybiera warsztat, i słysząc żałobne czytanie, żałobne nabożeństwo – poznał, że stoi tu, aby
śmierć ponieść. W mgnieniu oka to, na czym stał, zapadło się – i on sam znikł.
Jakimi tajemniczymi drogami powrócił do codziennego życia, do miejsc sobie znanych –
nie podobna mu było odgadnąć. Ale dość, że powrócił do miejsc dawnych z wyrokiem takim,
że ani w tym, ani w przyszłym świecie, przez wszystkie wieki wieków nie ma widzieć oblicza
Racheli, głosu jej słyszeć. Błądząc bez drogi, ciągle bez nadziei, szukając czegoś mu nie znanego (czuł tylko, że skazany jest na szukanie) – stał się ofiarą niewymownego, straszliwego
przerażenia, śmiertelnej trwogi przed ową dziwną rzeczą, w którą każdy przedmiot przekształcał się przed nim. Wszystko, na co spojrzał, albo zaraz, albo po chwili przybierało postać tego przerażenia. Zadaniem jego nędznego życia było nie dozwolić mnóstwu spotykanych ludzi, by rozpoznali to straszydło. Próżna praca! Gdy ich wyprowadzał z mieszkania, w
którym się znajdowało, gdy zamykał szuflady i kryjówki, w których się taiło, gdy odwodził
ciekawych od miejsc, w których ono przebywać mogło i wyciągał ich na ulicę – to same kominy fabryczne przybierały postać tego straszydła – i naokoło nich czerniało słowo mówiące
o tym, co miał, musiał i pragnął ukryć.
Wiatr huczał znowu; deszcz bił po dachach, a niezmierne obszary, które we śnie przebiegał, zawarły się w czterech ścianach jego izdebki. Ogień przygasł na kominku, ale wszystko
w izdebce i izdebka sama była w tym samym położeniu, w jakim ją oglądał zamykając oczy.
Rachela zdawała się drzemać na krześle, oparta o wezgłowie łóżka. Siedziała otulona szalem,
nieruchoma, milcząca. Stolik był na dawnym miejscu, blisko łóżka, a na nim – w naturalnych
rozmiarach, stało owo straszydło, które go we śnie ciągle prześladowało.
Zdało mu się, że widzi, jak drgnęła firanka. Spojrzał raz jeszcze: drgnął – widział to niezawodnie. Ujrzał rękę wyciągniętą spod niej i szukającą czegoś przez chwilę. Potem firanka
zachwiała się silniej, uchyliła się – chora kobieta usiadła na łóżku.
Jej okropne, obłąkane, dzikie, szeroko rozwarte oczy obejmowały spojrzeniem izbę i kącik, w którym on spał na krześle. Spod przyłożonej do czoła ręki wpatrywała się w niego.
Później potoczyła oczami znów po izbie, minęła Rachelę szybkim wejrzeniem i znów zwróciła je do jego kąta. Gdy przysłoniła oczy ręką – nie dlatego, aby lepiej go dojrzeć, ale wiedziona jakimś wpływem jego obecności – wówczas ujrzał, że w tych zesromoconych rozpaczą rysach i w tej duszy, zawartej w zhańbionym ciele, nie było żadnego śladu owej niewiasty, którą ukochał i zaślubił osiemnaście lat temu. I gdyby był nie patrzył na to, jak ona się
stopniowo przemieniała, nigdy by był nie uwierzył, że to ta sama kobieta.
Cały ten czas Stefan znajdował się jak opętany czarami, obrany z ruchu i z siły; jedno
mógł tylko – patrzyć się na nią.
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W sennym otępieniu, jakby poszukując czegoś w swej osowiałej myśli, siedziała przez
chwilę, zatkawszy uszy rękami, ze spuszczoną głową. Wkrótce znów rozglądała się po izbie i
dopiero wówczas wzrok jej padł na stół z flaszeczkami.
Wnet potem utkwiła oczy w kąt Stefana, z wyzywającym spojrzeniem, tak jak ostatniej
nocy, i ruchem ostrożnym i powolnym wyciągnęła rękę ku stołowi. Pociągnęła kubek ku sobie i siedziała chwilę, rozważając, którą z dwóch flaszeczek ma wybrać. Na koniec szaloną
ręką chwyciła tę, która zawierała w sobie gwałtowną i doraźną śmierć, i w oczach Stefana
zębami wyrwała z niej korek.
Sen czy jawa, on nie mógł ani się ruszyć, ani krzyknąć. A jeśli to prawda? Rachelo, zbudź
się! Zbudź się, Rachelo!
Chora musiała także myśleć o tym. Spojrzała na Rachelę i powoli, ostrożnie wylewała płyn
z flaszeczki do kubka. Już napój był przy ustach... jeszcze chwila, a żaden ratunek nic by nie
pomógł, choćby zbudzony świat cały przybiegł ze swą potęgą.
Lecz w tej chwili Rachela zerwała się ze stłumionym krzykiem. Nędzne i chore stworzenie
szamotało się z nią, biło ją, szarpało jej włosy; ale Rachela miała już kubek w ręku.
Stefan także zerwał się z krzesła.
– Rachelo! Czy to jawa, czy ja to wszystko widzę we śnie okropnym?
– Wszystko dobrze, Stefanie. Ja zasnęłam. Już blisko trzecia. Słuchaj! Wszak to bicie zegarów!
Wiatr przynosił odgłos kościelnego zegara ku oknom. Słuchali oboje; trzecia wybiła. Stefan spojrzał na Rachelę; widział jej bladość, widział jej potargane włosy i czerwone znaki
paznokci na czole i zrozumiał, że zmysły wzroku i słuchu nie były w nim uśpione w ową
chwile. Ona jeszcze i teraz trzyma kubek z zabójczym napojem.
– I mnie się zdawało że już blisko trzecia – rzekła, spokojnie wylewając płyn z kubka na
miseczkę i maczając kawał płótna jak poprzednio.– Jestem zadowolona, żem została! Rzecz
będzie skończona, gdy to przyłożę. Oto już dobrze. Teraz już się uspokoiła. Te pozostałe w
miseczce kilka kropel wyleję precz, bo niebezpiecznie zostawiać chociażby niewiele nawet. –
Mówiąc to przewróciła miseczkę nad popiołem kominka i rozbiła flaszeczkę na jego kracie.
Nie miała więcej nic do roboty, tylko okryć się szalem i wyjść na wiatr i deszcz.
– Pozwól, że o tej godzinie nocy odprowadzę cię, Rachelo?
– Nie, Stefanie! Za minutę będę w domu.
– I ty się nie lękasz – rzekł on stłumionym głosem, gdy Rachela postępowała ku drzwiom.
– Nie lękasz się pozostawić mnie z nią sam na sam?
Spojrzała tylko na niego i rzekła: – Stefanie!
On padł na kolana przed nią, na biednych wąskich schodach – i przycisnął końce jej szala
do ust swoich.
– Jesteś aniołem! Niech cię Bóg błogosławi!
– Jestem, jak ci to mówiłam, biedną twoją przyjaciółką. Anieli do mnie nie podobni. Między nimi a biedną robotnicą pełną przywar cała przepaść leży. Moja mała siostrzyczka jest
między nimi, ale ją śmierć oskrzydliła bielą.
Wymawiając ostatnie słowa wzniosła oczy do góry, a stamtąd spłynęły one na dół, ku jego
głowie – z lubością i dobrocią.
– Ze złego wiedziesz mię w dobre! Uczyniłaś, że pokornie pragnę być choć trochę podobnym do ciebie i że drżę, by cię nie utracić, gdy to życie się skończy, a błoto oczyszczone zostanie. O! Ty jesteś aniołem! Kto wie, czy nie wybawiłaś mej duszy od zatracenia wiekuistego.
On ciągle u nóg jej klęczał; koniec szala jej był w jego ręku i przy ustach. Ona spojrzała na
niego, a wymówka zamarła na jej ustach, kiedy ujrzała w jego twarzy jaką straszliwą walkę z
sobą nieszczęśliwy ten toczył.
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– Przyszedłem do domu w rozpaczy; przyszedłem do domu bez nadziei; przyszedłem zbolały myślą, że gdym wypowiedział słówko skargi, to nazwano mię niespokojną i pożądliwą
„Ręką”. Mówiłem ci, że się boję. Bałem się tej flaszki z trucizną na stole!... Nigdym nic
skrzywdził żyjącego stworzenia, ale gdym spostrzegł tę truciznę tak nagle pod ręką, pomyślałem: „Kto wie, co zrobię z sobą, z nią – lub ze sobą i z nią razem”.
Ona przyłożyła obie swe ręce do ust Stefana; twarz jej wyrażała trwogę bez granic. Zmusiła go, by zamilkł. On uchwycił jej ręce drugą swoją ręką, w pierwszej trzymał koniec jej
szala, i gwałtownie mówił:
– Ale ujrzałem cię, Rachelo, siedzącą u jej wezgłowia! Widziałem cię w ciągu całej nocy.
Nawet w mym śnie okropnym czułem, że jesteś tu obecna. I już zawsze, zawsze będę cię tu
widział. O niej – o tej – nigdy nie pomyślę; nigdy na nią nie spojrzę, dopóki nie postawię ciebie pierwszej w mojej duszy. O niczym, co mnie gnębi, myśleć nie chcę, dopóki cię w mym
sercu przy tych myślach nie ujrzę. I tak będę usiłował doczekać chwili, i tak będę usiłował w
chwilę tę wierzyć, gdy ty i ja wspólnie pójdziemy daleko, daleko, poza przepaściste błota, do
krajów, w których twoja siostrzyczka maleńka przebywa!
Jeszcze raz pocałował kraj jej szala i z rąk go wypuścił. Ona drżącym głosem wyszeptała
mu życzenie dobrej nocy.
Wiatr leciał od strony wschodu słońca, coraz silniej i gwałtowniej. Rozpędzał przed sobą
chmury; deszcz już się znużył lub na inne miejsce się przeniósł; gwiazdy zaświeciły na niebios sklepieniu. Stefan z odkrytą głową stał na ulicy, patrząc na szybko oddalającą się Rachelę. Jak te jaskrawe gwiazdy wyglądały w porównaniu z mdłym światłem świecy stojącej w
oknie, tak Rachela wydatnie błyszczała w przepaściach wyobraźni tego człowieka, w porówaniu z tym, co stanowiło treść obecnego jego życia.
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ROZDZIAŁ XIV

WIELKI FABRYKANT

Czas szedł w Coketown zupełnie jak jego maszynerie. Tyle wyrobiło się surowego materiału, tyle wypalono węgla, tyle sił zużyto i tyle przysporzyło się pieniędzy. Lecz czas, mniej
nieubłagany od żelaza, stali i miedzi, prowadził za sobą różne pory roku nawet do tej jaskini
dymu i cegieł i sprawiał jedyne zmiany, jakich Coketown doświadczało w smutnej swej jednostajności.
– Ludwika stała się prawie dorosłą panną – rzekł Gradgrind. Czas, ze swoją niezliczoną
liczbą koni mechanicznych, nie przestawał pracować, nie zważając na niczyje uwagi, i nagle
dodał młodemu Tomaszowi stopę wzrostu, nim ojciec zdążył to sobie zanotować.
– Tomasz jest już prawie skończonym człowiekiem – rzekł pan Gradgrind.
Czas obracał Tomasza w swej machinie, gdy ojciec jego zastanawiał się nad ową sprawą –
i oto już Tomasz stanął we fraku i z mocno nakrochmalonymi kołnierzykami.
– Rzeczywiście – rzekł pan Gradgrind. – Czas wielki, aby Tomasz zaczął pracować przy
panu Bounderby.
Czas wszakże nie opuszczał młodego Tomasza, przyprowadził go do biura pana Bounderby, zrobił go mieszkańcem domu Bounderby, zmusił do kupienia pierwszej brzytwy i ciągle
ćwiczył go w obrachunkach z niepodzielną liczbą: ja.
Ten sam czas, wielki fabrykant, zawsze z nieskończoną ilością różnorodnej roboty na każdym stopniu rozwoju, przepuścił i Cesię przez swe warsztaty i uczynił z niej piękny prawdziwie wyrób.
– Mniemam, Cecylio Jupe – rzekł pan Gradgrind – że dalsze twe uczęszczanie do szkoły
będzie bezpożyteczne.
– I ja tak sadzę – rzekła Cesia dygając.
– Nie chcę ukrywać przed tobą – rzekł Gradgrind marszcząc trochę czoło – że zawiodłem
się co do skutku twej nauki w szkole, zawiodłem się bardzo. Wcale nie pozyskałaś pod kierunkiem państwa M’Choakumchild tego zapasu ścisłych wiadomości, na które liczyłem. Jesteś niesłychanie uboga w fakty. Nie rozumiesz ścisłego znaczenia cyfr. Pozostałaś bardzo
daleko za innymi, a jeszcze ci daleko, abyś była w mierze.
– Bardzo mi boleśnie, panie – odrzekła Cesia. – Sama czuję prawdę słów pańskich. Jednak
pracowałam i starałam się bez ustanku.
– Tak, tak – rzekł pan Gradgrind. – Tak, wierzę ci. Starałaś się, wiem. Baczyłem na ciebie
i nie mogę cię obwiniać w tym względzie.
– Dziękuję panu. Nieraz myślałam – tu Cesia bardzo onieśmielała – że może zanadto wiele
starałam się uczyć, i gdybym była poprosiła, żeby mi wolno było mniej trochę się uczyć, może by...
– Nie, Cecylio, nie – rzekł pan Gradgrind kiwając głowa z najgłębszym i najszczytniejszym wyrazem praktyczności. – Nie. Kurs, który przechodziłaś, był kursem systematycznym.
Systemat – to dość powiedzieć. Domyślam się tylko, że okoliczności twego przeszłego życia
nie sprzyjały rozwojowi twych zdolności umysłowych i że rozpoczęliśmy za późno... Bo, jak
już powiedziałem – zawiodłem się wielce...
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– Pragnęłabym była wywdzięczyć się lepiej panu za jego dobroć dla biednej, opuszczonej
dziewczyny, która nic miała żadnego prawa do łaski pana ani do jego opieki.
– Tylko nie płacz – rzekł pan Gradgrind – tylko nie płacz. Ja się nie żalę na ciebie. Jesteś
przywiązana, staranna, dobra dziewczyna i... i... to zupełnie dosyć.
– Dziękuję panu bardzo – rzekła Cesia z wdzięcznym ukłonem.
– Jesteś pożyteczną dla pani Gradgrind – rzekł pan Gradgrind – i wedle ogólnie przyjętego
zwyczaju jesteś dogodną dla całej rodziny, jak mi mówiła panna Ludwika i jak rzeczywiście
sam zauważyłem. Spodziewam się więc, że takie stosunki zapewnią ci szczęście.
– Ja bym nic nie życzyła sobie, panie, tylko aby...
– Rozumiem, rozumiem – rzekł pan Gradgrind – chcesz jeszcze napomknąć o twym ojcu.
Słyszałem od panny Ludwiki, że dotychczas zachowujesz ową buteleczkę z olejami. Dobrze.
Gdyby twe starania o nabycie nauk ścisłych lepszym były uwieńczone skutkiem, byłabyś daleko rozsądniejszą w tym względzie. Więcej ci nic nie powiem.
Rzeczywiście Gradgrind polubił Cesię i to tak bardzo, iż nie mógł nią pogardzać – a do
pogardy doprowadziłoby go najpewniej nędzne zdanie, jakie miał o jej rachunkowych zdolnościach. Czuł, a trapiła go ta myśl, że w Cesi jest coś, czego żadnym sposobem w arytmetycznej formie przedstawić nie podobna. Zapewne, jej zdolność do jasnych określeń można
by było niskimi cyframi zapisać, jej znajomość arytmetyki choćby zerem oznaczyć, ale wcale
nie był pewny, czy potrafiłby rozmieścić tę dzieweczkę w kategoriach sprawozdania parlamentarnego.
W niektórych stadiach fabrycznych ludzkiej natury czas wielce szybko biegnie, a że Tomasz i Ludwika znajdowali się właśnie na tym stopniu przeróbki, więc zmiany w nich dokonywały się w ciągu dwóch lub trzech lat. Sam pan Gradgrind zdawał się zatrzymany w swym
biegu i nie podlegał żadnej przemianie, oprócz jednej i to poza obrębem owych koniecznych
zmian dokonywanych w fabryce życia. Czas bowiem wepchnął go w hałaśliwą i brudną raczej machinę stojącą na bocznym torze: pan Gradgrind został członkiem Parlamentu z okręgu
Coketown, jednym z najszacowniejszych przedstawicieli miary, wagi i tabliczki mnożenia,
jednym z jegomości głęboko, głucho, niemo, ślepo, umarło-poważnych względem wszelkich
innych objawów i okoliczności życia. Jakżeż bowiem inaczej moglibyśmy żyć w społeczności
chrześcijańskiej w tysiąc osiemsetnym i jakimś już roku po naszym mistrzu niebieskim.
A przez cały ten czas Ludwika postępowała naprzód, zawsze spokojna i ostrożna, zawsze
wpatrująca się w godzinach zmierzchu w pryskające z komina iskry i gasnące w popiele – i
nie zwróciła bynajmniej uwagi ojca na siebie, mówiącego, zdałoby się wczoraj, że ona jest już
prawie panną, aż do dziś, gdy nagle zawołał:
– Panna, panna skończona! – i powtarzał rozmyślając: – skończona panna! No, proszę!
Wkrótce po tym odkryciu zamyślał się częściej niż zwykle i zdawał się nosić z jakimś zamiarem. Raz, wieczorem, gdy zabierał się wyjść z domu, a Ludwika przyszła mu powiedzieć
dobranoc – bo miał wrócić późno i przed jutrem widzieć się już nie mieli – objął ją, spojrzał
jak umiał najczulej, i rzekł:
– Moja droga Ludwiko, już jesteś panna dorosłą! Ona odpowiedziała owym szybkim, badawczym spojrzeniem, jak tego wieczora, gdy ją ojciec przy cyrku złapał; później spuściła
oczy i rzekła: – tak, ojcze!
– Moja kochanko – rzekł pan Gradgrind. – muszę z tobą pomówić sam na sam i poważnie.
Przyjdź do mnie jutro po śniadaniu do mego pokoju dobrze?
– Dobrze, ojcze!
– Ręce twe czegoś chłodne. Czyś nie chora?
– Zdrowa jestem zupełnie, ojcze.
– I wesoła?...
Spojrzała znów na ojca i uśmiechnęła się zwykłym swoim uśmiechem.
– Wesoła jestem, jak zawsze, ojcze.
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– No to dobrze – rzekł pan Gradgrind.
Pocałował ją i odszedł. Ludwika wróciła do szkolnego pokoju, który wyglądał jak sala do
strzyżenia włosów, i podparłszy głowę na ręku znów się zapatrzyła w krótkotrwałe iskry, tak
rychło w popiół się obracające.
– Czy jesteś tu, Luciu? – zapytał Tomek zaglądając przez drzwi.
Tomek był już młodym człowiekiem obeznanym z przyjemnościami, ale nie obiecującym
ich swoją osobą.
– Drogi Tomku – odpowiedziała wstając i całując go. – Jakżeśmy się dawno nie widzieli.
– Jestem ciągle gdzieś zapraszany, co wieczór prawie; co dzień zaś stary Bounderby trzyma mię na uwięzi. Zawsze go tobą przygłaszczę, gdy staje się nadto wymagający – i dotąd
jakoś żyjemy w porozumieniu. Posłuchaj no, Luciu, czy ojciec wczoraj lub dziś nie mówił z
tobą o czymś niezwykłym?
– Nie, Tomku, ale dziś wieczorem zamówił sobie rozmowę poważną ze mną na jutro.
– Właśnie, domyślałem się tego! Czy wiesz, gdzie on jest dziś wieczór? – dodał z naciskiem.
– Nic wiem wcale.
– To ja ci powiem. On u starego Bounderby. Naradzają się nad czymś w biurze. Dlaczego
tam, pytasz... I to ci powiem: aby uszy pani Sparsit trzymać w możebnej odległości.
Wsparta na ramieniu brata. Ludwika stała patrząc na ogień. Tomek spoglądał na nią tkliwiej niż zwykle i objąwszy jej kibić ręką, przytulił do siebie.
– Czy ty mnie kochasz bardzo, Luciu?
– Bardzo kocham! Choć ty, Tomku, bardzo rzadko mnie odwiedzasz.
– No, najlepsza siostro moja – rzekł Tomek – za to myślę wiele o tobie. Moglibyśmy daleko częściej być z sobą, wszak prawda? Prawie zawsze być z sobą, czyż nie? Bardzo byś mi
była pożyteczna, gdybyś się zdecydowała na to, o czym myślę teraz. Doskonała to dla mnie
sprawa... wyborna rzecz.
Jej zamyślenie zmyliło spryt braterski. Nie mógł nic wyczytać z jej twarzy. Uścisnął ją
czulej i pocałował. Ona oddała pocałunek, ale milcząc patrzyła na ogień.
– Słuchaj no, Luciu! Pomyślałem sobie; pójdę, opowiem jej, co tu u nas się szykuje – chociaż sądziłem, że się sama domyślasz, jeśli nie wiesz jeszcze. Nie mogę pozostać dłużej, bo
jestem zaproszony do kolegów na wieczór. Prawda – nie zapomnisz, że bardzo mię kochasz?
– Nie, Tomku – nie zapomnę pewno.
– Kapitalna dziewczyna! – zawołał Tomek.– o! Bądź zdrowa. Serdecznie pożegnała brata,
odprowadziła go do drzwi, z których było widać ognie Coketown czerwieniejące w przestrzeni. Stała na progu patrząc na błyski fabryczne i słuchając odgłosu oddalających się kroków
brata. Szybko następowały po sobie, jakby rade, że się oddalają od Kamiennego Pawilonu, a
Ludwika stała ciągle, dopóki zupełnie nie ścichły w oddali. Zdawało się, że jak z ognisk pokojowego kominka, tak i z płomienistej mgły Coketown chciała wyrozumieć jaki gatunek
tkaniny stary czas – nieustanny tkacz i najdawniejszy – urobi z tej przędzy, którą uprządł
prawie w niewiastę. Ale jego warsztat – tajemniczy, jego robota głucha, a jego „Ręce” nieme.
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ROZDZIAŁ XV

OJCIEC I CÓRKA

Mimo iż pan Gradgrind nie był podobny do Sinobrodego, pokój jego na skutek obfitości
błękitnych książek11 był prawie błękitny. Wszystko, co podpadało dowodzeniu (a zwykle
podpada dowodzeniu wszystko, czego dowieść zapragniesz), dowodziły jego księgi ciągle
wzrastające w liczbę jak armia wzmacniana rekrutami. W tym zaczarowanym pokoju najbardziej skomplikowane zagadnienia społeczne były rozwiązane cyframi, podsumowane – a rachunki zupełnie były zamknięte, chociaż zainteresowani nie byli może o tym przekonani całkowicie. Gdyby zbudowano obserwatorium astronomiczne bez okien, a astronom w nim siedzący organizował gwiaździsty wszechświat za pomocą atramentu, pióra i papieru, podobny
by był panu Gradgrindowi, który w swoim obserwatorium nie potrzebował rzucać choćby
przelotnego spojrzenia na miriady otaczających go ludzkich istot, by rządzić ich losem na
marmurkowej tabliczce i ocierać ich wszystkie łzy boleści kawałkiem brudnej gąbki.
Do tego to obserwatorium (pokój ponury, w którym śmiertelnie statystyczny zegar ścienny
brzmiał głosem mierzonym, jakby stukał w wieku trumny) weszła Ludwika w naznaczonym
poranku. Jedno okno pokoju wyglądało na Coketown; gdy usiadła w pobliżu ojca, mogła widzieć wysokie kominy i długie pociągi dymu, kłębiące się ponuro w zaćmionej przestrzeni.
– Moja droga Ludwiko – zaczął ojciec. – Uprzedziłem cię wczoraj o poważnej rozmowie,
którą dziś będziemy mieli. Jesteś tak dobrze edukowaną i oddajesz, spodziewam się, tak wielką sprawiedliwość edukacji twojej, że pokładam najdoskonalsze zaufanie w twoim zdrowym
rozsądku. Nie jesteś wrażliwą, nie jesteś romantyczną, a przywykłaś patrzyć na wszystkie
rzeczy z poważnego i trzeźwego punktu: rozsądku i wyrachowania. Z tego to jedynie punktu,
przekonany jestem, będziesz rozważać to, co ci mam do oświadczenia.
Czekał, zdawał się bardzo pragnąć, aby co od córki posłyszeć – ale ona ani pisnęła.
– Ludwiko, moja droga, oświadczono mi się o twoją rękę.
Znowu się zatrzymał, czekał. Ludwika ani słowa nic rzekła. To tak go zadziwiło, iż uważał
się w obowiązku słodkim głosem powtórzyć: – Oświadczono mi się o twoją rękę.
Na co ona odrzekła bez żadnego widocznego wzruszenia:
– Słyszałam, coś mówił, ojcze! Jestem uważną bardzo; niech ojciec mówi.
– Dobrze – rzekł Gradgrind, uśmiechając się po chwili niejakiego zmieszania. – Jesteś
mniej wrażliwą, niżeli nawet spodziewałem się po tobie Ludwiko! Albo, być może, byłaś
uprzedzona już o oświadczeniu, o którym ci nadmieniłem?
– Nie mogę nic powiedzieć, ojcze, dopóki nie wysłucham wszystkiego; uprzedzona lub nie
uprzedzona, pragnę to oświadczenie w całości z ust twoich posłyszeć. Pragnę, abyś mi sam to
powiedział, ojcze.
Dziwne. Gradgrind w tej chwili nie był wcale tak spokojnym, jak Ludwika. Wziął nóż do
rozcinania kartek, postawił go na sztorc, położył, znów go wziął do rąk i musiał nawet wpatrzeć się w jego klingę, aby zebrać myśli do dalszej rozmowy.
11

B ł ę k i t n e k s i ą ż k i – w owym czasie oficjalne wydawnictwa rządu lub Parlamentu, omawiające zagadnienia gospodarcze, ukazywały się w błękitnych oprawach.
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– Wszystko, coś powiedziała, moja droga Ludwiko, jest doskonale rozsądne. Owóż przedsięwziąłem oznajmić ci, że... jednym słowem, pan Bounderby powiedział mi, że od dawna
patrzył na twe postępy z przyjemnością i zajęciem i od dawna spodziewał się, że nastąpi czas,
w którym on prosić będzie o ciebie na żonę. Czas ten, którego on tak długo i zapewne z wielką stałością oczekiwał – nadszedł obecnie. – Pan Bounderby oświadczył mi się o twoją rękę i
prosił, abym sam uwiadomił cię o tym a wyraził jego nadzieję, że ty oświadczenie to weźmiesz pod względną rozwagę.
Milczeli oboje. Ruch statystycznego zegara głuchy, zabijający; węże dymu w oddali bardzo czarne i ponure.
– Ojcze – rzekła Ludwika. – Czy sądzisz, że ja kocham pana Bounderby?
Niespodziane to zapytanie zbiło całkowicie z tropu Gradgrinda.
– Ależ moje kochane dziecko – odparł. – Ja... rzeczywiście... nie mogę tego wiedzieć...
– Ojcze – rzekła Ludwika monotonnym głosem. – Czy wymagasz, abym kochała pana Bounderby?
– Prawdziwie, moja droga, nie. Ja nie wymagam niczego.
– Ojcze – mówiła dalej. – Czy pan Bounderby wymaga, abym go kochała?
– Doprawdy, trudno odpowiedzieć na twoje pytanie – rzekł pan Gradgrind.
– Czyż nie podobna powiedzieć: „tak” lub „nie”, ojcze?
– Naturalnie, kochanko, ponieważ – tu znalazła się potrzeba wytłumaczenia czegoś i to
dodało mu otuchy – ponieważ odpowiedź zależy zasadniczo od znaczenia, które nadajemy
wyrazowi: kochać. Owóż pan Bouuderby ani tobie, ani sobie nie uczyni tej krzywdy, by wymagać czegoś fantastycznego, dziwnego lub (używając synonimu) – uczuciowego. Daremnie
by pan Bounderby patrzył był na twój rozwój i zapomniałby, co winien twemu rozsądkowi, a
i swemu także – gdyby zwrócił się do ciebie z takim żądaniem. Dlatego też samo wyrażenie
„kochać” – ja ci tylko robię uwagę, moja droga – jest trochę nie na miejscu.
– A jakże to mam inaczej nazwać, ojcze?
– Ależ, moja kochana Ludwiko – rzekł pan Gradgrind, przyszedłszy już do siebie – poradziłbym ci rozważyć tę kwestię, jak nauczono cię rozważać wszystkie inne – tylko jako konkretny fakt. Ciemni i nieświadomi mogą obładować taką kwestię różnymi wyskokami wyobraźni i innymi niedorzecznościami, nie mającymi ciała, wcale nie istniejącymi; ale spodziewam się, że potrafisz inaczej i lepiej postąpić. Jakiż więc jest fakt w mym pytaniu? Ty
masz – biorę liczbę okrągłą – lat dwadzieścia; pan Bounderby takąż liczbę okrągłą – lat pięćdziesiąt. Jest więc niejaka różnica w ilości lat waszych. Ale przy waszych środkach i przy
waszej pozycji różnica ta znika; przeciwnie, jest między wami stosowność.
Ale jeśli jest różnica wieku, to następuje pytanie: o ile ta różnica może przeszkadzać waszemu pobraniu się? Rozważając rzecz tę, trzeba mieć na względzie wszystkie uchwytne statystyki małżeństw zawartych w Anglii i Walii. Znajdujemy tam, w oparciu o cyfry, że większa liczba małżeństw zawiera się w nierówności wieku i że starszym z małżonków jest mąż w
większości, przekraczającej trzy czwarte ogólnych przykładów. Znakomita jest widocznie
przewaga tego prawa natury, bo i pośród indyjskich poddanych Anglii, w wielkiej części
Chin, między Kałmukami i śród Tatarów widzimy to samo ze statystyk nadsyłanych przez
podróżnych. A więc różnica, o której mówiłem w praktyce prawie przestaje być różnicą i
właściwie jej nie ma.
– Więc co zalecisz mi, ojcze? – zapytała Ludwika, której zimnej krwi wcale nie naruszyły
tak pocieszające statystyczne wykazy. – Jakiego mam użyć wyrazu zamiast użytego przeze
mnie nieodpowiedniego słowa?
– Ludwiko – rzeki Gradgrind. – Zdaje mi się, że nic łatwiejszego. Trzymając się ściśle
faktu, pytanie, które sama sobie postawisz, będzie takie: Czy pan Bounderby chce się ze mną
żenić? – Tak jest, chce, ostatnią więc nie rozwiązaną rzeczą jest – czy mam zostać jego żoną?
– Zdaje mi się, że to jasne.
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– Czy mam zostać jego żoną? – powtórzyła Ludwika z wielkim spokojem.
– Właśnie, właśnie. I przyjemnie mi jest, jako twemu ojcu, wiedzieć, że nie stawiasz tej
kwestii w świetle niedobrych przyzwyczajeń umysłu i życia, jak to nieraz zdarza się młodym
kobietom.
– Nie, ojcze – odpowiedziała. – Daleka jestem od tego.
– Teraz zdecyduj sama. Postawiłem tę sprawę, jak takie sprawy stawiane bywają przez
praktyczne umysły; postawiłem tak samo, jak to kiedyś uczynić mi przyszło, gdy szło o mnie
i o twoją matkę. Resztę – sama postanowisz.
Od początku rozmowy Ludwika ciągle patrzała na ojca. Gdy teraz Gradgrind oparł się głęboko w krześle i podniósłszy wzrok spojrzał na Ludwikę, była chwila, w której uchwycić
mógł przelotny moment, kiedy córka gotowa była rzucić się w objęcia ojca i odkryć mu całą
głębię swego od urodzenia milczącego serca. Lecz, aby to zobaczyć, musiałby wprzód praktyczny ojciec przeskoczyć wszystkie artyficjalne przegrody, jakie sam wzniósł między sobą a
tymi zjawiskami uczuć ludzkich, które będą usuwały się przed wyrachowaniami algebraicznymi aż do dnia ostatecznego, który nawet algebrę obróci w proch. Przegrody te za wysokie i
liczne były, by je przeskoczyć. Owóż spojrzenie jego wyrażało tak prozaiczne, chłodne i nieugięte zasady korzyści tylko materialnych, że lodem ścisnęło otwierające się serce dziewczyny – i ta chwila szczerości zapadła z jej życia w niezmierzone przepaście dni minionych, by
tam zlać się ze wszystkim, co już zaginęło na zawsze.
Odwróciła oczy od ojca i tak długo siedziała wpatrzona w oddalony widok miasta, że
zdziwiony zapytał:
– Czy radzisz się fabrycznych kominów Coketown, Ludwiko?
– A! Teraz tylko widać ciągnące się węże dymu. Ale w nocy ogień z nich bucha, ojcze! –
odpowiedziała obracając się do niego.
– Naturalnie, ale to wiadomo każdemu. Nie widzę w tym związku z naszą rozmową.
I rzeczywiście, trzeba mu oddać sprawiedliwość, związku nie widział naprawdę.
Ludwika odsunęła od siebie tę uwagę lekkim ruchem ręki i wpatrując się w ojca rzekła:
– Ojcze, często rozmyślałam nad tym, że życie bardzo krótkie.
To zagadnienie było jednym z tematów, które przemyślał, toteż śmiało zaczął je rozwijać.
– Zapewne, że krótkie, moja droga. Jednak średnia długości wieku ludzkiego w ostatnich
latach bardzo podrosła. Wyliczenia różnych towarzystw ubezpieczeń na życie, oprócz innych
bardzo ważnych faktów, ten fakt potwierdziły.
– Ale ja tylko o moim życiu mówię.
– Zapewne, jednak i twoje życie podlega tymże samym prawom, które rządzą ogólnym życiem społeczeństw.
– Dopóki ono trwa, chciałabym dopełnić choć trochę z tego, co potrafię i do czego zdolna
jestem, choć to niewiele. Wszystko mi jedno.
Gradgrind wcale nie rozumiał, co znaczyły ostatnie trzy wyrazy, i zapytał:
– Jak to: wszystko jedno? Co: wszystko jedno?
– Pan Bounderby – mówiła Ludwika stanowczym głosem, nie zwracając uwagi na słowa
ojcowskie – żąda, abym poszła za niego za mąż. Pytanie dla mnie, czy powinnam zostać jego
żoną? Tak, ojcze. Zdaje się, że tak tę rzecz mi przedstawiłeś?
– Naturalnie, moja droga.
– Niech więc tak będzie. Jeśli pan Bounderby zgadza się wziąć mnie w takim tylko względzie, przyjmuję jego oświadczyny. Powiedz mu, ojcze, kiedy ci się podoba, że to jest odpowiedź moja. Ale powtórz ją co do słowa, co do litery; bo pragnę, aby wiedział, co powiedziałam.
– Bardzo słusznie, moja droga – odpowiedział ojciec potakując.– Będę dosłownym i ścisłym. Zastosuję się do twego słusznego żądania. Czy pragnęłabyś coś postanowić względem
czasu ślubu, moje dziecko?
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– Niczego nie pragnę. Wszystko mi jedno.
Pan Gradgrind przysunął był bliżej swe krzesło do niej i wziął ją za rękę. Ale powtórzenie
tych trzech wyrazów zdawało się go razić. Zamilkł, spojrzał na nią i wciąż trzymając ją za
rękę rzekł:
– Ludwiko, nie uważałem za wskazane zadać ci jeszcze jednego pytania, ponieważ możliwość tego wydawała mi się zbyt mało prawdopodobną: czy nikt ci nigdy sekretnie podobnego
oświadczenia nie uczynił?
– Ojcze – odpowiedziała prawie z pogardą. – Skądże inne oświadczenie mogło mnie spotkać? Kogóż kiedy widziałam? Gdzie kiedy byłam? Jakież były mego serca próby?
– Moja kochanko – rzekł pan Gradgrind, uspokojony i zadowolony – słusznie uraziło cię
moje pytanie. Chciałem tylko po prostu wykonać swój obowiązek.
– O czymże ja wiem? – spokojnie mówiła Ludwika.– Czyż ja rozumiem co gust, co wyobrażenie, co uczucie, co pociąg serca?... Czyż mi znana ta strona mej natury, w której te
przelotne rzeczy wykarmić się mogły? Czyż kiedy na chwilę mogłam być swobodną od zadań
dowiedzionych, od rzeczywistości dotykalnych?
Mówiąc to zamykała ręce bezwiednie, jakby chwytając jakieś twarde przedmioty i odmykała je, jakby z nich popioły i pył rozwiać chciała w powietrze.
– Moja droga – rzekł potakująco wysoce praktyczny ojciec. – Słusznie, bardzo słusznie
mówisz.
– Wiec dlaczegóż tak dziwne pytanie zadałeś mi, ojcze? Upodobania dziecięce, tak pospolite u dzieci, jak słyszałam, nie miały nigdy spokojnego kącika w mym sercu. Tak byłeś czujny, mój ojcze, żem nigdy nawet dziecięcego serca nie czuła w sobie. Tak mię dobrze wychowywałeś, żem nigdy nawet marzeniami dziecięcymi nie śniła. Tak rozważnie mię kształciłeś
od kolebki aż do dnia dzisiejszego, żem nigdy nie poznała, co to trwogi dziecięce, co to dziecięce nadzieje i wiary.
Gradgrind z radością przyjmował uznanie takie i świadectwo o dowodności swego systemu edukacyjnego.
– Moja droga Ludwiko, obficie wynagradzasz me trudy. Pocałuj mię, kochana dziewczyno.
Córka ucałowała ojca. Zatrzymując ją w swym objęciu, rzekł:
– Teraz muszę ci się przyznać, iż jestem szczęśliwy, że ty, moje ulubione dziecię, do tak
rozsądnego i zdrowego postanowienia doszłaś – Bounderby jest rzeczywiście znakomitym
człowiekiem. Co zaś do tej małej niestosowności wieku, jest ona zatarta doskonale przez twój
sposób zapatrywania się na rzeczy. Zawszem usiłował tak cię wychowywać, abyś od poranka
młodości (jeśli się mogę tak wyrazić) mogła mieć umysł odpowiedni prawie dla każdego wieku. Pocałuj mię, Ludwiko, i chodźmy do matki.
Owóż poszli do bawialni. Szanowna pani, nie obciążona żadną niedorzecznością, spoczywała na kanapie jak zwykle. Cesia obok niej siedziała z robótką. Gdy weszli, pani Gradgrind
okazała niektóre znaki życia i blade jej widmo z wysiłkiem przyjęło pozycję siedzącą.
– Pani Gradgrind – rzekł mąż, który czekał, aż skończą się owe wysiłki żony – pozwól,
bym ci przedstawił panią Bounderby.
– Co! – rzekła pani Gradgrind. – Więc już postanowione? Sądzę i mam nadzieję, że zdrowie twoje to wytrzyma, Ludwiko. Lecz jeśli twoja głowa zacznie pękać zaraz po ślubie, jak to
było ze mną, nie mogę mniemać, aby ci było czego zazdrościć; chociaż nie wątpię, że jesteś
przeciwnego zdania, zwykłego pannom w tym względzie. Jednakże winszuję ci, moja droga, i
mam nadzieję, że teraz zastosujesz w życiu praktycznym wszelkie twe o l o g i c z n e studia.
Muszę dać ci pocałunek powinszowania Ludwiko; tylko nie dotykaj mego prawego ramienia,
bo tam i bez tego coś mi się ciągle usuwa. A teraz zobaczycie – płaksiwie dodała, poprawiając szale po tej czułej ceremonii – jak będę musiała się dręczyć, myśląc noc i dzień, jak mam
go nazywać.
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– Pani Gradgrind – rzekł jej małżonek poważnie. – Co chcesz przez to wyrazić?
– Jak mam go nazywać, gdy już będzie mężem Ludwiki? Muszę go przecie nazywać jakoś.
Niepodobieństwem jest – dodała tonem ulepionym z grzeczności i pogardy – mówić do niego
ciągle i nie dawać mu żadnego miana! Nie mogę jego nazywać Jozjaszem, bo to imię jest
moim zdaniem okropne. Ty sam byś nie zniósł, abym go nazywała Jozy... prawda? A znowu,
czyż mam mówić do własnego zięcia: panie. Nie! Chyba że przyszedł czas, bym jako niedołężna i chora musiała być pokorną dla mych krewnych. No, powiedzcież sami, jak będę go
nazywać?
Nikt z obecnych nie umiał w tym tak trudnym względzie radzić stanowczo. Pani Gradgrind
rozstała się na czas nieograniczony, z wypadkami życia, ale wpierw zrobiła następujący przypisek do zdań przez nią wypowiedzianych.
– Co zaś do ślubu, tyle tylko proszę Ludwiko, ale proszę z dreszczem w piersiach, który mi
się przez kolumnę pacierzową w nogach aż do stóp odzywa, żeby ślub odbył się zaraz, jak
najprędzej. Inaczej, czuję, będzie to jedna z tych rzeczy, które mi nigdy spokoju nie dadzą.
Gdy Gradgrind przedstawiał Ludwikę jako panią Bounderby, Cesia nagle podniosła głowę
i ze zdziwieniem na Ludwikę spojrzała – z litością, ze smutkiem, z wątpliwością i mnóstwem
innych wzruszeń duszy. Ludwika czuła to, wiedziała o tym nie patrząc wcale na Cesię. Od tej
chwili stała się dumną, chłodną i trzymała Cesię z daleka od siebie; zmieniła się dla niej całkowicie.
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ROZDZIAŁ XVI

MAŁŻONEK I ŻONA

Gdy Bounderby dowiedział się o postanowieniu Ludwiki, pierwszy cień, który upadł na tę
jego radość, pochodził z konieczności zawiadomienia o tym pani Sparsit. Bounderby nie mógł
się zdecydować, jakim sposobem to uczynić, nie podobna mu też było przewidzieć skutki
tego kroku. Czy pani Sparsit, zabrawszy się z manatkami, wnet machnie do pani Scadgers,
czy też postanowi nie dać się wyrugować z zajmowanego miejsca; czy będzie się żalić, czy
złościć; czy łzami to obleje, czy wściekłością przywita; czy jej serce pryśnie w kawały od
cierpienia, czy jakie zwierciadło rozleci się w drzazgi od pięści; wszystkiego tego nie mógł
Bounderby wiedzieć. Jednakże konieczność wymagała czynów i nie podobna było czekać.
Napisał kilka listów – wszystkie mu się nie udały; podarł je i postanowił użyć żywego słowa.
Wieczorem dnia tego, w którym miał dopełnić swego przedsięwzięcia stanowczo, wracając
do siebie zaszedł do apteki i zaopatrzył się w najsilniejsze antidotum na mdłości.
„Na honor – mówił do siebie – gdy zechce bawić się w spazmy i omdlenia, będę przynajmniej panem jej nosa”.
Wszakże pomimo tego oręża wszedł do pokoju wcale nic z mężną miną i stanął przed
przedmiotem owych obaw, podobny do psa, złapanego na wychodnym ze spiżarni.
– Dobry wieczór, panie Bounderby.
– Dobry wieczór, dobry wieczór pani.
Przysunął sobie krzesło; pani Sparsit odsunęła swoje, jakby chcąc powiedzieć: „Pański to
kominek – wiem o tym; masz pan prawo zająć całą przestrzeń przed nim, jeśli się panu podoba.”
– Nie usuwaj się, pani, bo zsuniesz się aż do Bieguna Północnego.
– Dziękuję panu – rzekła pani Sparsit i przysunęła na cal swe krzesło.
Bounderby patrzał na nią. Ona końcami ostrych nożyczek wykrawała dziury w kawałku
batystu na jakiś szczegół do toalety. Operacja ta, przy krzewiastych brwiach i rzymskim nosie
pani Sparsit, nasuwała żywe pojęcie o dziobie jastrzębia zwieszonym z niejaką żądzą nad
oczkami jakiejś biednej ptaszyny. Pracowała tak pilnie, że przeszło chwil kilka, zanim oczy
od roboty podniosła. Bounderby złowił tę chwilę i zwrócił na siebie uwagę pani Sparsit kiwnięciem głowy.
– Pani Sparsit – rzekł Bounderby wsuwając rękę do kieszeni i próbując palcami, czy koreczek od flaszki z antidotum łatwo da się wyjąć. – Nie miałem jakoś sposobności powiedzieć
pani, że nie tylko jesteś damą wysokiego rodu i tonu, ale w dodatku diabelnie rozsądną damą.
– Panie – odpowiedziała. – Istotnie, nie pierwszy to już raz czynisz mi pan honor podobnym wyrażeniem pańskiej dobrej opinii o mnie.
– Pani Sparsit – powiedział Bounderby. – Mam zamiar zadziwić panią – zadziwić niesłychanie.
– Jak? – odezwała się dama pytająco i z największym spokojem. Zwykle nosiła mitenki;
obecnie złożyła robótkę i poczęła mitenki na ręku wygładzać.
– Żenię się z córką Toma Gradgrinda, pani.
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– Tak... – odparła pani Sparsit. – Mam nadzieję, że pan będzie szczęśliwy. Prawdziwie,
panie, sądzę, że może pan być szczęśliwy.
Mówiła z taką grzecznością i z takim jakimś politowaniem, że Bounderby daleko więcej
się zmieszał, niż gdyby smyrgnęła pudełko z robótką w zwierciadło lub upadła omdlała na
dywan przed kominkiem. Zakorkował w kieszeni flaszeczkę z antidotum i pomyślał sobie:
„A niechże diabli wezmą tę babę. I kto by to pomyślał, że ona w taki sposób przyjmie tę
wiadomość.”
– Życzę z całego serca, panie – mówiła pani Sparsit wyniośle – i zdawało się, że w tym
momencie nabyła już wieczystego prawa do ubolewania i litowania się nad panem Bounderby
– życzę, abyś pan mógł być szczęśliwy pod każdym względem.
– Bardzo dziękuję pani – odrzekł pan Bounderby tonem trochę drapiącym, ale pomimo
woli zniżonym. – Mam nadzieję, że tak będzie.
– Czemużby nie? – rzekła pani Sparsit z widoczną pobłażliwością. – Naturalnie, pan się
musisz tego spodziewać. Oczywiście, najzupełniej oczywiście.
Ze strony pana Bounderby dość uciążliwe milczenie. Pani Sparsit znowu rozłożyła robotę,
odchrząknąwszy poprzednio. Kaszel ten głuchemu nawet wyraziłby jej siłę i pobłażanie.
– Więc – mówił pan Bounderby – w takim stanie rzeczy, znany mi charakter pani pozwoli
mi sądzić, że nie życzyłabyś sobie pozostać w tym domu, choć w nim zawsze będziesz powitana z przyjemnością.
– Ach, mój Boże! Ależ nawet myśleć mi o tym nie podobna. Pani Sparsit potrząsnęła głową, wciąż we właściwy sobie bardzo wyniosły sposób, zawsze z kaszlnięciem, odmiennego
teraz charakteru. Obecnie kaszel ten wyrażał jakby zejście na nią proroczego a smutnego nastroju, którego jednakże nie wypadało okazywać.
– Jednak, łaskawa pani – rzekł Bounderby – w moim bankowym biurze jest apartament,
gdzie wysokiego rodu i tonu dama, jako rządczyni tego miejsca, byłaby dla mnie prawdziwym dobrodziejstwem; i jeżeli dawna pensja...
– Przepraszam pana, aleś mi pan obiecał ten ostatni wyraz zamieniać zawsze na wyrażenie:
„roczny komplement”.
– Jak się pani podoba; jeżeli powiadam, dawny roczny komplement będzie wynagrodzeniem dostatecznym za pobyt w bankowym domu, to nie wiem, dlaczego byśmy mieli rozstawać się kiedykolwiek.
– Propozycja pańska usprawiedliwia dobrą opinię, której pan zażywasz; a jeśli zajęcia, które mię czekają w bankowym domu, są tego rodzaju, że nie ubliżą pozycji, którą mam prawo
zajmować w społeczeństwie...
– Naturalnie, naturalnie – zawołał Bounderby. – Gdyby było inaczej, czyżbym mógł ofiarować to miejsce damie takiego tonu. Nie dlatego, żebym j a s a m miał dbać o ten ton! Ale
dosyć, że pani dbasz o to.
– Jak pan jesteś względny...
– Będziesz pani mieć oddzielny apartament, odrębny opał i światło, i zresztą całe utrzymanie; będziesz mieć pani odrębną służącą przy sobie; a nadto jeszcze stróż domu będzie czuwać nad bezpieczeństwem pani. Słowem, będzie pani wygodnie, mniemam – bardzo wygodnie.
– Dosyć, panie... – przerwała pani Sparsit – ani słowa więcej. Opuszczając moje dzisiejsze
stanowisko, nie uwolniłabym się od smutnej konieczności pożywania zależnego chleba. –
Mogła była powiedzieć: mleczka cielęcego, bo miała niejaką namiętność do pożywania tego
przysmaku w pysznym ciemnym sosie. – Wolę więc go otrzymywać ze znanej mi ręki pana,
niż z czyjejkolwiek innej. A zatem przyjmuję pańską propozycję z wdzięcznością i ze szczerym podziękowaniem za przeszłe względy, jakich tu doświadczałam. I mam nadzieję – kończyła tonem rozdzierającego politowania – że panna Gradgrind będzie wszystkim tym, czego
pragniesz i czego godnym jesteś.
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Potem już nic nie mogło wysadzić pani Sparsit z zajętej pozycji smutnych przewidywań i
politowania. Na próżno Bounderby udawał wielkiego człowieka; na próżno trąbił samochwalczo na cztery wiatry; pani Sparsit postanowiła uważać go za biedną ofiarę. Była nadskakującą, usłużną, wesoło względną, pełną nadziei, ale im więcej była tym wszystkim, tym bardziej
Bounderby wyglądał na całopalną ofiarę! Tyle razy okazywała swemu pryncypałowi smętną
troskliwość w wyrażaniu ufności w jego melancholijną przyszłość, że Bounderby, ilekroć
spojrzał na nią, czuł zawsze straszliwe dreszcze, a czoło jego i czerwone oblicze oblewały się
zimnym potem.
Postanowiono, że ślub odbędzie się za osiem tygodni. Bounderby co wieczór bywał w
Kamiennym Pawilonie jako narzeczony. Miłość jego przy tej okazji urobiła się w kształty
bransoletek i innych klejnotów; a cały czas doślubny przybrał charakter fabryczny. Suknie się
robiły; klejnoty się szlifowały; rękawiczki i inne przybory toaletowe fabrykowały się – i rozległy zapas faktów nadawał rodzaj wielkiej godności mającemu się zawrzeć kontraktowi.
Cała ta sprawa była od początku do końca faktem. Czas nie pławił się w owych różowych i
rozkosznych splotach, o co go posądzają głupi poeci w zakochania chwile; ani też godziny nie
śpieszyły się lub opóźniały więcej niż w każdą inną porę. Smutny statystyczny zegar w obserwatorium Gradgrinda walił każdą minutę po łbie w chwili jej przyjścia na świat i grzebał ją
ze zwykłą sobie regularnością.
I tak przyszedł ten dzień ślubu, jak każdy inny dzień przychodzi dla ludzi, którzy trzymają
się zdrowego rozsądku. Gdy przyszedł, zaślubieni zostali: Wielmożny Pan Jozjasz Bounderby
z Coketown z Ludwiką, starszą córką Jaśnie Wielmożnego Pana Tomasza Gradgrinda z Kamiennego Pawilonu, członka Parlamentu z okręgu Coketown. I gdy zostali zaślubieni na całe
życie u stołu Pańskiego, poszli usiąść przy stole śniadannym w wyżej wymienionym Kamiennym Pawilonie.
Dla uczczenia tej okoliczności zaproszone było towarzystwo tak światłe, iż każdy jego
członek wiedział, jak sfabrykowane zostały wszystkie rzeczy do jedzenia i picia przed nim
zastawione; czy należały do handlu wywozowego, czy przywozowego; w jakiej rocznej ilości
produkują się czy przychodzą, i na jakich mianowicie okrętach: czy krajowych, czy cudzoziemskich. Słowem wszystkie fakty, tyczące się każdego z tych przedmiotów, były znane.
Druhny, aż do małej Joasi Gradgrind mogłyby, z punktu widzenia wartości umysłu, być
współpracowniczkami pierwszego lepszego rachmistrza. Żadnej najlżejszej niedorzeczności
w żadnym gościu nikt by nie zdołał wykryć.
Po śniadaniu pan młody przemówił do tego faktycznego zgromadzenia w następujące słowa:
– Panowie i panie; jestem Jozjasz Bounderby z Coketown. Uczyniliście nam, mnie i mojej
żonie, zaszczyt wznosząc toast za nasze zdrowie i powodzenie; należy się więc wam to samo
ode mnie. Ale ponieważ wszyscy mię znacie i wiecie, kto jestem, i znacie moje pochodzenie
– nie macie więc potrzeby spodziewać się mowy od człowieka, który widząc pompę, nazywa
przedmiot ten pompą; i nic go nie zmusi nazwać słup drogowy pompą albo pompę słupem
drogowym, albo jedno i drugie nazwać wykałaczką do zębów. Jeśli zaś wam koniecznie potrzeba głosu wymownego, oto mój przyjaciel i teść. Tom Gradgrind; on jest członkiem Parlamentu, zatem jest to jego a nie mój towar. Ja tym nie handluję. Jednakże, jeśli trochę czuję
się niezależnym, gdy spozieram na obecne przy tym stole zgromadzenie, i zastanowię się, jak
mało mogłem myśleć o ożenieniu się z córką Toma Gradgrinda, kiedy byłem obdartym ulicznikiem, który umywał się tylko pod pompą i to chyba raz jeden na dwa tygodnie – spodziewam się, że mi przebaczycie. Tak więc mam nadzieję, że moje zeznanie niezależności podoba
się wam. Jeśli nie, nie moja wina. Ja rzeczywiście czuję się niezależnym. Owóż, jak już powiedziałem i jak powiedzieliście już sami, jestem obecnie mężem córki Toma Gradgrinda.
Kontent jestem z tego. Od dawnego czasu było to moim zamiarem. Patrzałem na jej wychowanie i zdaje mi się, że jest mnie godną i chyba was nie zwiodę, mówiąc, że i ja jej godny
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jestem. A zatem dziękuję wam we wspólnym naszym imieniu, za życzliwość nam okazaną; a
najlepszym życzeniem, jakie mogę złożyć niepożenionej części tego zgromadzenia jest, aby
każdy kawaler mógł znaleźć dla siebie taką dobrą żonę, jak moja, i aby każda panna mogła
znaleźć tak dobrego męża, jak mąż mojej żony.
Wkrótce po tym przemówieniu nowopobrana para udała się na miodowy miesiąc w podróż
do Lyonu pociągiem kolei żelaznej. Przy tej sposobności pan Bounderby chciał poznać faktycznie i dowiedzieć się, jak tam zachowują się „Ręce” i czy także pragną karmić się przy
pomocy złotych łyżek. Pani młoda schodząc ze schodów, już po podróżnemu ubrana, spotkała
młodego Tomasza, który na nią czekał rozgrzany braterskim uczuciem i śniadaniem.
– No, zuch panna! Jesteś siostrą pierwszej klasy – szepnął jej Tomasz.
Ona utuliła się na jego piersiach silnie i czule, choć powinna była przytulić się tego dnia do
jakiejś o wiele lepszej istoty, i pierwszy raz zamyśliła się z niepokojem nad swym nowym
położeniem.
– Stary Bounderby czeka – rzekł Tomasz. – Czas wam jechać. Widzisz, Luciu! Wszak ci
mówiłem. Czyż teraz źle, czy nie wesoło?
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ROZDZIAŁ I

RUCHOMOŚCI BANKOWE

Był dzień letni, słoneczny – nawet i w Coketown zdarzało się to czasami.
Widziane z daleka, przy pięknej pogodzie, Coketown zdawało się spowite w skorupę własnych sadzy, nieprzeniknioną dla promieni słonecznych. Można się było domyślać tylko, że
tam leży miasto; bo i skądżeby wzięła się taka brudna plama na świetlanej przestrzeni? Plama
utworzona z dymu i sadzy, chwiejąca się to w tę, to w ową stronę, podnosząca się ciężko ku
obłokom, pełznąca ponuro po ziemi – według powiewu tchnień wietrznych. Plama poczwarna
i obrzydliwa, poszramowana światłem, ukazującym tylko przepaści mroczne. Taką to plamą
Coketown dawało znać o sobie z daleka, chociaż ani jednej jego cegły dojrzeć nie można było.
Że Coketown tam stało, był to cud. Tyle już razy upadało w ruinę, że zdumiewać się można było, iż wytrzymywało te kataklizmy. Bez wątpienia nie było na świecie fajansu tak kruchego, jak materiał, z którego stworzeni byli fabrykanci Coketown. Choćby najdelikatniej
obchodzono się z nimi, lecieli w kawały; mimo woli trzeba było mniemać, że od dawna już
byli nadwerężeni i pęknięci. Gdy wymagano od nich, aby dzieci pracujące w fabrykach chodziły do szkoły – wrzeszczeli, że są zrujnowani; gdy ustanowiono inspektorów, którzy zaglądali we wnętrza fabryk – zrujnowani byli z kretesem; gdy ci inspektorowie zrobili uwagę, że
należałoby może nie dozwolić, aby machiny kaleczyły robotników na całe życie – znowu byli
zrujnowani ze szczętem. Zresztą uważali się już za całkowicie zrujnowanych, gdy zrobiono
im uwagę, iż lepiej byłoby, gdyby nie robili aż tyle dymu na jednym miejscu. Oprócz złotych
łyżek pana Bounderby, która to teoria była ogólnie przyjęta w Coketown, jeszcze inne podanie często było w użyciu u przedsiębiorców tego miasta. Podanie to miało charakter pogróżki.
Jeśli jakiś Coketownczyk poczuł się skrzywdzonym, to jest: nie pozwolono mu robić wszystkiego wedle własnej woli, a wymagano od niego odpowiedzialności za postępowanie – rzucał
wówczas straszliwą pogróżkę: „że woli cały swój majątek cisnąć w Atlantyk”. Pogróżka ta
niejednokrotnie trapiła i przerażała ministra spraw wewnętrznych.
Jednak wszyscy Coketownczycy byli bardzo dobrymi patriotami i ani jeden majątku swego
nic cisnął w Atlantyk; a nawet przeciwnie, starali się łaskawie dbać o niego i powiększać go
ile możności. Tak to działo się w tym mieście dymu i sadzy – gdzie się ci ludzie mnożyli i
wzrastali.
W ów dzień letni na ulicach było pełno kurzawy i gorąca. Słońce tak uparcie świeciło, że
czasami przepruwało mgły Coketown i nie zawsze nań spojrzeć było można gołym okiem.
Ludzie, palący w piecach, wyłazili ze swych niskich, podziemnych pomieszczeń na dziedzińce fabryczne, siadali na schodach, na tumbach, na palisadach, ocierając z potu i sadzy czarne
swe oblicza i wpatrując się w kupy kamiennego węgla. Całe miasto zdawało się zwarzone w
oleju. Wszędzie zapach duszący przepalonej tłustości: parowe maszyny błyszczały olejem;
odzież „Rąk” całkowicie zaolejona była; olej sączył się i kapał z każdego piętra fabryki. Atmosfera tych czarnoksięskich pałaców przypominała powiewy samumu, a mieszkańcy, wycieńczeni gorącem, ponuro pracowali w pustyni. Ale temperatura nie miała wpływu na owe
melancholiczne słonie: ani one więcej szalały, ani bywały przytomniejsze. Ciężkie ich głowy
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podnosiły się lub chyliły w jednej zawsze mierze w gorąco i w zimno, w posuchę i w czas
wilgotny, w pogodę i słotę. Miarowy ruch ich cieni na murach zastępował miastu cienistość
szeleszczących lasów, a brak brzęczenia letnich owadów wynagradzało sobie Coketown przez
cały okrągły rok, od świtu poniedziałkowego do nocy sobotniej, hukiem kół i wałów maszyn.
Ospale jakoś one huczały przez cały ów dzień słoneczny, siejąc na przechodnia senność
ociężałą i gorąco zabijające. Zazdrostki i skraplanie wodą bruku chłodziły trochę domy i
wielkie ulice; ale fabryki z dziedzińcami ciasnymi i zaułkami smażyły się na okrutnym ogniu.
W dole, na rzeczce sczerniałej od ciemnej farby, kilku miejscowych niedorostków, nie zajętych pracą – rzecz rzadko widziana w tym mieście – płynęło na przegniłym czółnie, za którym ciągnął się pienisty szlak na wodzie; a każde uderzenie wioseł podnosiło w powietrze
zabijające wonie. Samo słońce nawet, chociaż w ogólności życiodajne, mniej było dobroczynne dla Coketown od najsilniejszego mrozu – i zawsze po jego skwarnych odwiedzinach
w ścieśnionych przestrzeniach fabrycznych daleko więcej rodziło się śmierci aniżeli życia.
Tak to nawet dobro boże przedzierzga się w klęskę, gdy nieudolna, ale chciwa ręka ludzka
stanie między nim a rzeczami, którym ono błogosławieństwo przynieść miało.
Pani Sparsit siedziała w swojej poobiedniej komnacie w banku, od cienistej strony smażącej się ulicy. Robota w biurze była skończona, a pani Sparsit o tej godzinie dnia, w piękną
pogodę zawsze ozdabiała swoją szlachetną obecnością pokój zarządzającego biurem, znajdujący się nad kancelarią. Jej własny bawialny pokój był o piętro wyżej, a z jego okien jak z
obserwatorium mogła co rano witać pana Bounderby przechodzącego ulicą współczującym
spojrzeniem, należnym całopalnej ofierze. Od roku już był żonaty Bounderby, a pani Sparsit
ani na chwilę nie uwolniła go od ślubowanej mu litości.
Bank nie naruszał wcale szanownej monotonii miasta. Był on powiększoną kopią mieszkania pana Bounderby i innych; ściany z cegły czerwonej, okiennice zewnętrzne czarne, żaluzje
żelazne, czarne podwoje na dwóch białych schodach, brązowa deszczułka na drzwiach i brązowo-pozłocisty punkt we drzwiach.
Pani Sparsit była przekonana, że zjawiając się o wieczornej dobie pośród kantorków i stołów kancelaryjnych rozlewała na całe biuro niewieście – żeby nie powiedzieć, arystokratyczne – wdzięki.
Siedząc z igiełką lub drutami przy oknie, miała przekonanie, iż obecnością swej światowej
osoby uszlachetnia surowy wygląd gabinetu. Z takim pojęciem o wpływie swoim uważała się
w pewnym stopniu za dobrą wróżkę banku. Robotnicza zaś ludność, przechodząca ulicą, ujrzawszy ją w oknie sądziła, że to jest smok, strzegący skarbów zagrzebanych w lochach bankowych.
Jakie to były skarby, pani Sparsit nie więcej od nich wiedziała. Srebrna i złota moneta,
cenne papiery – tajemnica, której odkrycie, jak mniemała, mogło spowodować nieokreśloną
zgubę pewnych nieokreślonych osób (na ogół jednak ludzi, których ona nie znosiła) – stanowiły w jej pojęciu rubryki katalogu tych skarbów. Zresztą wiedziała, iż poza godzinami zajęć
biurowych w banku była samowładną panią wszystkich mebli bankowych i zamkniętej na
trzy zamki, warownej, żelaznej szafy, u drzwi której co wieczór układał głowę stróż banku na
przenośnym łożu, które znikało o świcie. Nadto władała niektórymi lochami w podziemiach,
zabezpieczonymi od rabunku ostrzem żelaznych sztachet, i dowodami pracy składającymi się
z plam atramentowych, spisanych piór, oderwanych pieczątek i zrzynków papieru tak poszarpanych, iż pani Sparsit, pomimo cierpliwego ich składania nigdy z nich nic ciekawego dowiedzieć się nie mogła. Na koniec czuwała nad małym arsenałem kordelasów i karabinów, ustawionych systematycznie i groźnie u kominka, i nad szanowną tradycją, nierozdzielną od
miejsc poświęconych obrotom pieniężnym, mających pretensję do zawierania w sobie skarbów – nad rzędem kubłów przeciwpożarowych tak ustawionych, iż żadnego skutku przynieść
nie mogły, ale wywierały silny wpływ zaufania na interesantów bankowych, jak gdyby były
sztabami złota i srebra.
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Głucha służąca i stróż stanowili załogę banku, pod rozkazami pani Sparsit. Głucha służąca
uchodziła za bogatą i w niższych warstwach robotniczych Coketown od lat kilku obiegało
proroctwo, że kiedyś, po odejściu z biura pracujących w banku, zamordowaną zostanie z
przyczyny posiadanych skarbów. Ogólnym zdaniem dawno by już powinna była być zamordowaną; tymczasem ona żyła i żyła, i nie opuszczała swej służby, z wielkim nieukontentowaniem niektórych osób.
Herbata stała już przed panią Sparsit na małym, okrągłym, trzynożnym stoliku, który po
odejściu biuralistów wniesiono do kantorku między ponure i nieruchome stoły pokryte skórą
a zalegające środek biura. Stróż bankowy postawił przyrząd herbaciany i przyłożył kułak do
czoła na znak czci.
– Dziękuję ci, Bitzer – rzekła pani Sparsit.
– I ja pani dziękuję – odpowiedział stróż.
Był to ten sam blady Bitzer mrugający oczyma, który niegdyś podawał dziewczynce numer dwudziesty definicję konia.
– Czy wszędzie pozamykano? – spytała.
– Wszystko, pani.
– A cóż tam słychać? – zapytała nalewając sobie herbatę.
– Nic nowego nie słyszałem. Nasi robotnicy nic niewarci, a to wcale nie nowina, na nieszczęście.
– Cóż znowu spłatali ci niespokojni łachmaniarze?
– Nic, tylko zawsze swoje. Połączyli się i przysięgli pomagać sobie wzajemnie i stać jeden
za drugiego.
– A! To godne pożałowania – rzekła pani Sparsit poważniejąc, przez co jej nos bardziej
rzymskim się stawał, a jej brwi coraz bardziej koriolańskimi. – Dlaczegóż zjednoczeni przedsiębiorcy pozwalają tej klasie na podobne rzeczy?
– At, pani – rzekł Bitzer.
– Są przecież zjednoczeni, więc powinni wszyscy razem i z osobna przeciwstawić się zatrudnieniu każdego robotnika, który z drugimi jest stowarzyszony.
– Tak, tak to i było, pani – odrzekł Bitzer – ale jakoś się zerwało później.
– Być może, że ja tych rzeczy nie rozumiem – rzekła z godnością pani Sparsit – los mię od
urodzenia trzymał w sferze wcale innej, a pan Sparsit, z rodu Powlerów, naturalnie był poza
obrębem wszelkich takich stosunków. Wiem tylko, że ci ludzie powinni być znagleni do pokory i posłuszeństwa raz na zawsze i że dawno już czas to uczynić.
– Prawda! Prawda, pani – rzekł Bitzer z oznakami głębokiego szacunku dla powagi pani
Sparsit. – Nic nad to nie może być jaśniejszego, przysięgam.
Była to zwykła godzina, w której przynosił pani Sparsit zebrane ploteczki. I dziś zauważył
po spojrzeniu szanownej damy, że ma jeszcze o coś się go zapytać, więc póki ona spijała swą
herbatę, on, poglądając przez otwarte okno, udawał, że sprząta w biurze, stukał liniami, suwał
kałamarze i tak dalej.
– A wiele dziś było roboty? – zapytała pani Sparsit.
– Nie tak bardzo dużo, jasna pani. A, tak sobie.
Czasami używał wyrażenia j a s n a p a n i zamiast p a n i, jako mimowolnego uznania
osobistej godności pani Sparsit i jej praw do poważania.
Biuraliści – pytała pani Sparsit, starannie strzepując okruszynki chleba ze swych mitenek –
byli punktualni, pracowici i pilni jak zwykle?
– Tak sobie, pani, ze zwykłym wyjątkiem.
Bitzer zajmował czcigodny urząd szpiega i donosiciela w banku, a za ochotniczą tę służbę
odbierał jednoroczną nagrodę około Bożego Narodzenia, niezależnie od tygodniowej pensji.
Wyrósł na bardzo pojętnego, ostrożnego, rozważnego młodzieńca, zdolnego porosnąć w pierze. Nie było w nim ani przywiązania, ani namiętności. Każdy krok najściślej wymierzał i
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wyrachowywał i pani Sparsit nie bez przyczyny odzywała się o nim, że ten młody człowiek
ma całkowicie ustalone zasady. Przekonawszy się po śmierci ojca, że jego matka ma prawo
liczyć na pomoc od gminy Coketown, tak silnie to prawo popierał, że staruszka od dawna już
była zamknięta w przytułku. Musimy przyznać, że naznaczył jej od siebie pół funta herbaty
na rok, choć to było słabością z jego strony: bo po pierwsze, wszelkie dary niechybnie doprowadzają tego, kto je otrzymuje, do ubóstwa, a po wtóre, herbata winna być kupowana jak
najtaniej, a sprzedawana jak najdrożej – jak i wszystko inne na świecie; filozofowie bowiem
dowiedli, że to tylko jest obowiązkiem człowieka i nie częścią tego obowiązku, lecz jego całością.
– Tak sobie, ze zwykłym wyjątkiem – powtórzył Bitzer.
– Aa! – rzekła pani Sparsit chyląc głowę nad filiżanką i wciągając długi łyk herbaty.
– Pan Tomasz, pani, ja coś wątpię w pana Tomasza; jego postępowanie wcale mi się nie
podoba.
– Bitzer! – rzekła pani Sparsit prawdziwie strofującym tonem.– Wszak pamiętasz, com ci
mówiła we względzie imion i nazwisk?
– Przepraszam pokornie panią! Prawda, że pani zabroniła mi wymawiać imiona i nazwiska
osób – i rzeczywiście lepiej unikać tych rzeczy.
– Proszę cię, nie zapominaj, że ja tu rządzę – mówiła pani Sparsit z wyniosłą miną. – Mam
zaufanie pana Bounderby. Jakkolwiek kilka lat temu niepodobieństwem było dla mnie i dla
pana Bounderby domyślić się, że on zostanie moim pryncypałem i będzie mi robił roczny
komplement, wszakże teraz nie inaczej muszę patrzyć na niego. Pan Bounderby szanuje moją
dawną pozycję socjalną i moje pochodzenie, jak tylko sobie życzyć tego mogę – więcej nawet, daleko więcej. Dlatego winnam być skrupulatnie wierną memu pryncypałowi. A nie
uważam, nie chcę się uważać, nie mogę się uważać – deklamowała babina w przypływie poczucia honoru i moralności – za wierną skrupulatnie, jeśli pozwolę wymawiać pod tym dachem nazwiska, które nieszczęściem, wielkim bez zaprzeczenia nieszczęściem, są z nim
związane przez powinowactwo.
Bitzer palnął się kułakiem w głowę i znów przepraszał.
– Ależ, Bitzer – mówiła dalej pani Sparsit. – Opowiadaj bez imion, a gotowa jestem słuchać; gdy jednak wymawiasz czyje nazwisko – to już nie dla mnie!
– Więc ze zwykłym wyjątkiem, pani, z wyjątkiem pewnej osoby.
– A! – pani Sparsit powtórzyła wykrzyknik, pochylenie głowy nad filiżanką i długi haust
herbaty, jakby przypominając sobie punkt, w którym rozmowa została przerwaną.
– Ta osoba, pani – rzekł Bitzer – nigdy nie była tym, czym być powinna, od pierwszego
dnia, w którym ją do kantoru przyjęto. Jest to rozrzutny, rozpustny próżniak. Niewart tego
chleba, który pożywa. I nie umiałby też na niego zarobić, gdyby nie miał przyjaciela i krewnego tutaj.
– Aa! – wydała z siebie okrzyk pani Sparsit i znów melancholicznie opuściła głowę.
– Bodajby owa przyjaźń i owo pokrewieństwo nie dostarczały mu środków pieniężnych na
jego rozpustę. Można się przecież domyślać, czyja kieszeń ucierpiałaby na tym.
– A, a! – westchnęła pani Sparsit i znowu melancholicznie głowa jej opadła ku filiżance.
– Bardzo to smutne, pani, bardzo smutne dla tej ostatniej osoby, o której wspominałem.
– Tak, Bitzer; zawszem się smuciła złudzeniami tej osoby; zawsze, ciągle.
– Ta zaś osoba – mówił Bitzer ciszej, zbliżając się do pani Sparsit – tak jest niezapobiegliwa, jak mało kto z ludzi w tym mieście. A pani wiesz, jacy oni są. I komuż wiedzieć o tym
lepiej, jeśli nie tak znakomitej osobie, jak pani.
– Dobrze by było – rzekła odpłacając pochlebstwo pani Sparsit – gdyby brali przykład z
ciebie.
Dziękuję pani. Lecz jeżeli pani tak dobra, że o mnie wspomina, to pani wie, że już trochę
sobie uzbierałem. Nagrody, którą pobieram na Boże Narodzenie, nie ruszyłem wcale i z pen-
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sji mej, choć taka mała, zawsze coś oszczędzę. Czemuż tak nie robią, jak ja! Co jeden może,
to i każdy może. To także było jednym z wymysłów Coketown. Każdy kapitalista, który sześć
pensów rozmnożył na sześćdziesiąt tysięcy funtów szterlingów, dziwił się, że sześćdziesiąt
tysięcy „Rąk” biednych nie zrobiło każda ze swych sześciu pensów sześćdziesięciu tysięcy
funtów szterlingów – i mniej lub więcej zwalał winę cała na sameż te biedne „Ręce”. Co ja
mogłem, to i oni mogą! Czemu tak nie robią, jak ja?
– Im niby to potrzeba rozrywki i spoczynku – mówił Bitzer. – At! Głupstwo i niedorzeczność. Czyż ja potrzebuję rozrywek i spoczynku? Nie potrzebuję, potrzebować nie będę – nie
lubię nawet tego. A potrzebaż im owych zmawiań i owej jedności? Lepiej by strzegli jedni
drugich i donosili na siebie, to zyskaliby nagrodę pieniężną albo protekcję i zapewniliby sobie
więcej środków do życia. Więc dlaczegóż nie szukają tych środków? Wszak to pierwszy
obowiązek myślącego stworzenia; a oni uskarżają się, że im właśnie brak środków do życia.
– Uskarżają się? Doprawdy? – zawołała pani Sparsit.
– Czy pani uwierzy? O niczym innym mowy nie ma, tylko o żonach i dzieciach – aż słuchać nudno. Czemu nie biorą przykładu ze mnie? Czy ja potrzebuję żony i dzieci? Czemuż im
to takie konieczne?
– O! Nieoględni! – woła pani Sparsit.
– Naturalnie, pani. W tym to i rzecz. Gdyby byli bardziej oględnymi, byłoby daleko lepiej,
i gdyby nie byli tak przewrotni, powiedzieliby sobie: dopóki moja czapka nakrywa całą moją
familię lub mój czepek, gdy chodzi o kobietę, mam do karmienia jedną osobę, a tę osobę najlepiej lubię karmić.
– Istna prawda – potwierdziła pani Sparsit, zjadając parę grzanek z masłem.
– Dziękuję pani – rzekł Bitzer cisnąc kułak do głowy, jakby dziękując pani Sparsit za pouczającą rozmowę. – Czy nie potrzeba czasem trochę gorącej wody lub czego innego.
– Nic już więcej, Bitzer.
– Dziękuję; nie chciałbym dokuczać pani przy jedzeniu, osobliwie przy herbacie, którą pani tak lubi – rzekł Bitzer pochylając się nieco, aby móc spojrzeć na ulicę z miejsca, na którym
stał. – Co tam za jegomość jakiś tutaj patrzy i przechodzi ulicę, jakby chciał zapukać do
drzwi?
Podszedł do okna, wyjrzał i cofnąwszy znów głowę potwierdził:
– Tak jest, proszę pani. Czy mam wpuścić tego pana?
– Nie domyślam się, kto to być może – rzekła pani Sparsit ocierając usta i wygładzając
mitenki.
– Ktoś nietutejszy, widocznie.
– Jakiż interes miałby ktoś obcy do banku i to w godzinie, kiedy kantor zamknięty? Ale
mam tu obowiązek z ręki pana Bounderby i nie mogę się uchylać od niczego; jeśli ten pan ma
interes w obrębie mego obowiązku – to niech wejdzie; rozpoznaj to sam, Bitzer.
Tu gość, wcale nieświadomy wspaniałomyślnych słów pani Sparsit, powtórnie zapukał, i
to tak silnie, że Bitzer poleciał na dół, aby otworzyć drzwi; pani Sparsit sprzątnęła przybory
herbaciane ze stolika do szafy – i odeszła na górę, aby w potrzebie zjawić się z tym większą
godnością.
– Ten pan pragnie pomówić z panią, za pozwoleniem – rzekł Bitzer przykładając oko do
dziurki od zamka w pokoju pani Sparsit. Więc dama ta poprawiwszy czepka poniosła swe
klasyczne kształty na dół i weszła do kantoru, podobna do matki-Rzymianki, wychodzącej za
mury Grodu Świata, aby traktować z nieprzyjacielskim generałem.
Tymczasem gość znajdował się już przy oknie i patrzył przez nie obojętnie; wejście klasyczne pani Sparsit zupełnie dlań było stracone. Stojąc przy oknie, w kapeluszu na głowie,
poświstywał sobie pod nosem od niechcenia, a zdawał się mocno strudzony upałem, bo na
niezmiernie delikatnego wyglądał. Na pierwszy rzut oka poznać w nim było można skończo-
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nego salonowca, ułożonego według owoczesnego modelu, znudzonego wszystkim i niewierzącego w nic zgoła tak zupełnie, jak sam Lucyper.
– Słyszałam, że pan pragnąłeś widzieć się ze mną? – zapytała pani Sparsit.
– Przepraszam panią – odrzekł obracając się i zdejmując kapelusz. – Bardzo przepraszam!
„Hum!” – odchrząknęła w myśli pani Sparsit dygając politycznie „Trzydzieści pięć lat,
przystojny, cera zdrowa, głos pełny, ruchy niepospolite, dobrze ubrany, ciemne włosy, śmiałe
spojrzenie.”
Wszystko to pani Sparsit spostrzegła niewieścim swym sprytem, jak kura, co zanurzy głowę w wodzie w jednym mgnieniu oka – i wnet ją wyjmie.
– Proszę usiąść – rzekła.
– Dziękuję; pozwól pani – podał jej krzesło, a sam pozostał od niechcenia oparty o stół. –
Zostawiłem mego służącego z rzeczami... okrutnie dużo ręcznego bagażu i jeszcze więcej w
wagonie towarowym... a sam poszedłem, aby rozejrzeć się naokoło. Straszliwie dziwne to
miejsce. Niech mi pani pozwoli się spytać, czy tu zawsze tak czarno?
– Zwykle jeszcze czarniej – odrzekła tonem stanowczym.
– Czy podobna? Przepraszam – pani nie jesteś tutejszą?
– Nie. Niegdyś zła lub dobra ma dola... sama nie wiem jaka... przed moim owdowieniem
zatrzymywała mię w innej całkiem sferze. Mój mąż był Powler.
– Proszę pani... przepraszam... powiadasz pani?... Był?... Pani Sparsit powtórzyła: – Powler.
– Z rodu Powlerów – rzekł gość po chwili namysłu. Pani Sparsit kiwnęła potakująco. Gość
zdawał się jeszcze więcej znużony.
– Pani musisz tu się nudzić śmiertelnie? – zapytał wyciągając wniosek z otrzymanej informacji.
– A – jestem związaną okolicznościami i od dawna już poddałam się siłom rządzącym
moim istnieniem.
– To bardzo filozoficznie – odparł nieznajomy – bardzo przykładnie i chwalebnie, i... –
zdawało się, że nie chce mu się wysilać, aby skończyć sentencję, począł więc bawić się łańcuszkiem od swego zegarka.
– Czy mogę spytać -– rzekła pani Sparsit – czemu zawdzięczam pańskie odwiedziny?
– Naturalnie, naturalnie. Dziękuję za przypomnienie. Mam listy rekomendacyjne do pana
Bounderby, bankiera. Chodząc po tym straszliwie czarnym mieście, nim będę miał obiad gotowy w hotelu, spytałem spotkanego przechodnia – jakiś robotnik, a wyglądał, jakby się tylko
co wytarzał w czymś mechatym, co, przypuszczam, było jakimś surowcem...
Pani Sparsit kiwnęła głową potakująco.
– Jakimś surowcem! – Gdzie mieszka pan Bounderby, bankier? – Zmylony zapewne wyrazem bankier, wskazał mi ten oto dom bankowy.
Ale sądzę, że pan Bounderby nie mieszka w budynku, w którym mam zaszczyt składać pani niniejsze objaśnienie.
– Tak, panie. On tu nie mieszka.
– Najmocniej dziękuję. Nie mam i nie miałem zamiaru oddawać mu listów w tej chwili.
Ale oglądając budynek banku i mając szczęście ujrzeć w oknie – ukazał z lekka ręką na okno
i skłonił się nieco – damę prawdziwie miłej i dystyngowanej powierzchowności, pomyślałem,
iż nic lepszego nie mogę uczynić, jak zapytać się tej damy o mieszkanie pana Bounderby. Co
teraz właśnie śmiem uczynić naturalnie przepraszając stokrotnie.
Swobodę i lekkość nieco kawalerską, z jaką się zachowywał, okupywała w oczach damy ta
galanteria i grzeczność, z jaką składał jej pewien rodzaj hołdu. I teraz oto siedział prawie na
stole; ale był pochylony ku niej, jakby przyznawał jej jakiś pociąg, coś w rodzaju uroku.
– Bankowe kantory są podejrzliwe, co jest bardzo naturalne – rzekł nieznajomy, a lekkość i
gładkość jego mowy nie była bez uroku i pozwalała odgadywać, że jest w niej więcej humoru
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i dowcipu, niż się w rzeczywistości okazywało. – Dlatego mogę powiedzieć, że list mój, a oto
on, jest od posła z tego okręgu, pana Gradgrinda, którego miałem przyjemność poznać w
Londynie.
Pani Sparsit, poznawszy rękę praktycznego męża, dała gościowi do zrozumienia, że dowody takie są zbyteczne, i zakomunikowała mu adres pana Bounderby najdetaliczniej i najściślej.
– Tysiączne dzięki! – rzekł nieznajomy. – Naturalnie, pani znasz się dobrze z panem Bounderby.
– Tak, panie. W mej pozycji zależnej zostaję przy nim już od lat dziesięciu.
– A! To cała wieczność! Jak mi się zdaje, ożenił się z córką Gradgrinda?
– Tak – rzekła pani Sparsit, nagle sznurując usta. – Ma ten zaszczyt.
– Powiadano mi, że ta pani to istny filozof?
– Czyż tak?
Przepraszam za mą natrętną ciekawość – mówił dalej nieznajomy, czyniąc pojednawcze
gesty ponad brwiami pani Sparsit – ale pani znasz ten dom, a ze światem widocznie jesteś
obznajmiona. Ja zaś mam poznać ten dom i zapewne będę miał z nim interesa. Czy pani domu
rzeczywiście tak groźna? Jej ojciec opisał ją jako tęgą głowę i nieprzystępną osobę; bardzo
jestem ciekawy poznać to cudo. Czy rzeczywiście taka nieprzystępna? Czyż rzeczywiście
odpycha od siebie swą uczonością. Widzę z lekkiego uśmiechu pani, że tak nie jest. Wlałaś
pani balsam w moją zaniepokojoną duszę. A w jakim wieku? Czterdzieści, co? Trzydzieści
pięć? A! Pani Sparsit zaśmiała się głośno.
– Dziecko – rzekła.– Nie miała dwudziestu idąc za mąż.
– Jak honor kocham, pani Powler – wykrzyknął nieznajomy odsuwając się od stołu – jak
żyję nie byłem tak zdziwiony.
Rzeczywiście zrobiło to na nim wrażenie największe, do jakiego jego niewrażliwość zdolną była. Całe ćwierć minuty patrzył na swoją towarzyszkę i zdawał się nie móc wyjść z zadziwienia.
– Zaręczam pani, że słysząc opowiadania ojca spodziewałem się spotkać ponurą i kamienną dojrzałość w córce. Pani jestem obowiązany za wyprowadzenie mnie z tak smutnego błędu. Przebaczże mi, pani, moją napaść. Tysiączne dzięki. Żegnam panią.
Ukłonił się i wyszedł. A pani Sparsit zza firanki u okna patrzała, jak leniwie wlokąc się po
cienistej stronie ulicy starannie oglądał miasto.
– Co myślisz o nim, Bitzer? – zapytała stróża, gdy ten przyszedł sprzątnąć przybór herbaciany.
– Wydaje moc pieniędzy na ubranie – odpowiedział Bitzer.
– Ale trzeba przyznać, że ubiór ma bardzo gustowny.
– Tak, pani, ale czy to warte pieniędzy? – Zaczął ścierać ze stołu i dodał. – A co więcej,
wygląda na karciarza.
– Gra jest rzeczą niemoralną – rzekła pani Sparsit.
– Jest śmieszną – dodał Bitzer – bo jużci wszystkie szanse są przeciw grającemu.
Czy to upał przeszkadzał pani Sparsit w robocie, czy omdlała ręka, dość, że tego wieczora
nie pracowała wcale. Siedziała przy oknie, gdy słońce zapadało poza dymy; siedziała, gdy
dym płonął na czerwono, gdy bladł potem, gdy cienie zdawały się wyrastać z ziemi powoli i
rosnąć poza dachy domów, poza wierzchy wieżyc, poza szczyty kominów fabrycznych, aż do
obłoków. Świec w pokoju nie było. Pani Sparsit siedziała, splecione ręce wyciągnęła przed
siebie nie słysząc prawie wieczornych gwarów, wrzasku uliczników, szczekania psów turkotu
kół, chodu i głosu przechodniów, ostrych krzyków ulicy, ni stukania drewnianym obuwiem
„Rąk” przechodzących, ni zamykania okiennic sklepowych. Dopiero kiedy stróż bankowy
oznajmił, że kolacja już na stole wyrwała się z marzeń, rozciągnęła gęste brwi zmarszczone w
jakiejś zadumie i poszła na górę.
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– Oo! Szalony i głupi! – wykrzyknęła pani Sparsit, siedząc samotnie przy kolacji. Kto
szalony i głupi? Tego nie powiedziała – ale na pewno wnosić można, że te wyrazy nie stosowały się do zastawionego przed nią stołu.
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ROZDZIAŁ II

PAN JAMES HARTHOUSE

Partia Gradgrinda potrzebowała pomocy, by przemóc przeciwników zasiadających w Izbie
Lordów. Zaczęła szukać przyjaciół, a gdzież więcej mogła ich znaleźć, jak między owym
tłumem świata salonowego, który, uważając, iż wszystko nic nie warte, sam także był niewart
niczego.
Wysokie inteligencje, które doszły do takich szczytów myślowych, niezwykle pociągały
adeptów Gradgrindowskiej szkoły. Lubili oni kwiat salonowców, lubo się tego wypierali.
Sadzili się na naśladowanie salonowców; ich mowy bywały wiotkie, a z miną omdlewającą
rozdawali kąski ekonomii politycznej, którą karmili swej szkoły wyznawców. Nigdy przedtem na ziemi nie widziano rasy mieszkańców tak dziwnej, jaką oni stworzyli.
Do tego kwiatu salonowców należał jeden nieregularnie związany ze szkołą Gradgrinda,
dobrego urodzenia, a lepszej jeszcze powierzchowności, obdarzony zręcznym dowcipem którym niesłychanie w Izbie Gmin ubawił deputowanych, mówiąc o swoim i panów dyrektorów
kolei żelaznej poglądzie na przypadek, jaki wydarzył się na ich linii. Według niego, najstaranniejsi urzędnicy kolei, jakich kiedykolwiek widziano, zatrudnieni przez najliberalniejszych
przedsiębiorców na świecie, na najlepszych relsach, jakie kiedykolwiek urządzono – zabili
pięciu, a pokaleczyli trzydziestu dwu pasażerów przypadkiem, bez którego jednakże doskonałość systemu zaprowadzonego na tej linii drogi żelaznej, nigdy nie stałaby się widoczną i
dotykalną. W liczbie zabitych była krowa, pomiędzy rzeczami rozrzuconymi i nie odebranymi
przez nikogo znajdował się czepiec wdowi. Szlachetny mówca rozśmieszył izbę deputowanych (bo też zna się ona na dowcipie), ubierając tę krowę w ten czepiec, że już i nie chciała
(ma się rozumieć Izba) słuchać sprawozdania o przeprowadzonym na miejscu śledztwie przez
koronnego urzędnika i uwolniła kompanię tej drogi żelaznej od wszelkiej odpowiedzialności,
śród śmiechu i oznak zadowolenia.
Owóż ten obywatel miał młodszego brata, z jeszcze lepszą od swojej powierzchownością,
który próbował drogi życia jako kornet dragoński – i znalazł ją nudną; później przy jakimś
poselstwie angielskim za granicą – i ta także wydała mu się nudną; później w wycieczce do
Jerozolimy – i przybył na miejsca znudzony; na koniec na płynnej drodze szukał szczęścia i
żeglował po morzach świata – ale i tam mu się nuda i zmęczenie uprzykrzyły. Do niego to ów
szacowny i dowcipny członek izby deputowanych rzekł pewnego dnia: „Jem, jest dobra dziura w partii t w a r d e g o faktu, potrzebują tam ludzi. Spróbuj szczęścia. Bo czemużbyś nie
miał puścić się na statystykę?” Jem, zajęty nowością pomysłu i pragnący jakiejkolwiek zmiany, był gotów „puścić się” na statystykę czy na cokolwiek innego. Puścił się więc. Siadł na
oklep na kilka ksiąg błękitnych i zajechał z pomocą brata w samo centrum, między adeptów
twardego faktu. Brat zaś tak do nich przemówił: „Jeżeli macie wysłać dokądkolwiek apostoła
swych idei, oto walny chłop, który palnie wam diabelnie dobrą mowę. Mój brat to człowiek
dla was w sam raz.” Po kilku próbach na publicznych zgromadzeniach pan Gradgrind i rada
mędrców politycznych przyjęła Jamesa i postanowiła, aby jechał do Coketown i poznał miasto i okolice. Wskutek tego list, który James pokazywał pani Sparsit, znalazł się obecnie w
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rękach pana Bounderby, a miał adres następujący: „Jozjaszowi Bounderby, obywatelowi,
bankierowi Coketown – polecając Jamesa Harthouse, obywatela; od Tomasza Gradgrinda.
W godzinę po odebraniu tego listu i biletu wizytowego pana Harthouse, Bounderby wcisnął kapelusz na głowę i udał się do hotelu. Zastał w nim pana Harthouse’a spoglądającego
przez okno tak rozpacznie, jakby gotów był już „puścić się” na cokolwiek innego.
– Nazywam się – rzekł wchodząc – Jozjasz Bounderby z Coketown.
Pan James Harthouse orzekł się wielce szczęśliwym (chociaż nie wyglądał na to), iż ma
przyjemność od tak dawna pożądaną.
– Coketown, mój panie – rzekł pan Bounderby siadając bez ceremonii – nie jest z gatunku
miejsc, do których nawykłeś. Jednakże, jeśli mi pozwolisz – a zresztą choćbyś nie pozwalał,
nie darmo jestem niezależnym człekiem – uprzedzę pana przede wszystkim o jednej rzeczy.
Pan Harthouse oświadczył, że bardzo mu będzie miło.
– Niech pan tego naprzód nie mówi – rzekł Bounderby – bo ja wcale nie obiecuję, aby to
było miłym. Nasamprzód – widzisz pan nasz dym. To nasz chleb powszedni, to napój nasz
codzienny. Pod każdym względem dym jest rzeczą najzdrowszą na świecie, osobliwie na płuca. Jeśli należysz do rzędu ludzi wymagających, abyśmy go zniszczyli, nie godzę się na to.
Nie bacząc na wszystkie niedorzeczne sądy wygłaszane w Wielkiej Brytanii i Irlandii, nie
myślimy wcale niszczyć den naszych kotłów bardziej, niż to teraz czynimy.
Harthouse, zapewne zdecydowany „puścić się” na ekonomię polityczną całkowicie już i z
zamkniętymi oczami, odrzekł:
– Panie Bounderby, jestem zupełnie tegoż samego zdania. Na honor.
– Rad jestem to słyszeć. Naturalnie, musiałeś się pan nasłuchać plotek o pracy w naszych
fabrykach. Słyszałeś pan, prawda? Bardzo dobrze. Teraz ja wyłożę panu, jak to wygląda faktycznie. Jest to robota najprzyjemniejsza; jest to robota najlżejsza; jest to robota najwięcej
popłatna. I nie podobna, aby fabryki wygodniej były urządzone, chybaby wyściełać w nich
podłogi tureckimi dywanami. Tego jednak wcale nie myślimy czynić.
– Wszelką pan masz słuszność, panie Bounderby.
– Na koniec, co do naszych „Rąk”; każdy z nich, czy to mężczyzna, czy kobieta, czy dziecię – ma tylko jeden cel w życiu. Celem tym żywić się zupą z żółwia i zwierzyną, a jadać na
złocie. Otóż znasz pan teraz nasze miasto jakbyś się w nim urodził.
Harthouse wyznał, że jest doskonale obznajmiony z kwestią Coketown przez tak łaskawe
wyjaśnienie.
– Bo widzisz pan, mam zwyczaj szczerze porozumiewać się z człowiekiem, osobliwie
człowiekiem zajmującym się sprawami publicznymi, gdy zawieram z nim znajomość. Jedno
jeszcze dodać muszę, panie Harthouse, nim dowiodę panu, jak tylko będę umiał najlepiej
wielkiego zadowolenia, sprawionego mi listem rekomendacyjnym mego przyjaciela, Toma
Gradgrinda. Pochodzisz pan ze znacznego rodu; niechże się pan nie myli sądząc, że ja z jakiegokolwiek rodu pochodzę. Ja po prostu jestem wyrzutek, w całym znaczeniu wyrazu –
przybłęda.
Jeśli cokolwiek mogło wzbudzić sympatię Jamesa dla pana Bounderby, to pewnie wiadomość o przejściach jego życia. Przynajmniej tak oświadczył.
– Teraz – rzekł pan Bounderby – znajdując się w równych warunkach, możemy uścisnąć
sobie ręce. Mówię w równych, gdyż czuję dobrze, co znaczę, i znam lepiej od innych głębokość kałuży, z której się wydobyłem; jestem równie dumny, jak pan, zupełnie tak samo.
Ugruntowawszy właściwie niezależność moją, mam prawo spytać pana, jak się miewasz?
Spodziewam się, że masz się dobrze?...
Dzięki zdrowemu powietrzu Coketown czuł się Harthouse coraz lepiej, co też oświadczył
panu Bounderby ściskając mu silnie rękę. Bounderby przyjął odpowiedź łaskawie.
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– Może panu wiadomo – rzekł – a może i nie wiadomo, żem się ożenił z córką Gradgrinda.
Jeśli nie masz nic lepszego do czynienia i możesz wyjść ze mną na miasto, to będę miał
przyjemność zaprezentować pana córce Toma Gradgrinda.
– Panie Bounderby – odpowiedział James. – Uprzedzasz pan najgorętsze życzenie moje.
Niebawem wyszli. Pan Bounderby prowadził nowego znajomego, tak całkiem niepodobnego, do prywatnego budynku z czerwonej cegły, z czarnymi okiennicami, z zielonymi żaluzjami i z czarnymi drzwiami na dwóch białych schodach. Wnet do bawialni tego budynku
weszła młoda niewiasta, najbardziej zajmująca, jaką ledwie kiedy zdarzyło się widzieć Jamesowi Harthouse. Opanowana, ale naturalna; powściągliwa, ale uważna; zimna i dumna, ale
boleśnie zawstydzona pyszałkowatą pokorą małżonka swego, od którego usuwała się, jak
gdyby każde jego słowo było dla niej ciosem lub cięciem; spoglądanie na nią było zupełnie
nowym przeżyciem. Jej twarz była nie mniej ciekawa niż sposób bycia. Rysy piękne, bardzo
piękne, ale naturalna ich gra była obserwatorowi tak niedostępna, że nie podobna było nic
wyczytać z jej twarzy. Zupełnie obojętna, doskonale panująca nad sobą, nigdy nie zapominająca, ale też nigdy swobodna; chociaż osobą swą znajdowała się z nimi, duszą zapewne zupełnie osamotniona była. Żadne „puszczanie się” na zrozumienie tej dziewczyny nic by nie
przyniosło, gdyż myliła ona najbaczniejszą uwagę.
Od pani domu oko gościa przeniosło się na dom sam. Nie było w nim śladu kobiety. Żadne
wdzięczne upiększenie, żadne fantastyczne cacko, chociażby pospolite, nie przypominało
niewiasty. Smutnie i niegościnnie, z przechwałką i materialnym zbytkiem patrzała bawialnia
na gości, nie umilona ani też rozjaśniona śladem ręki kobiecej. Jak pan Bounderby stał pośród
swoich domowych bogów, tak zatwardziałe te bogi stały wokół niego; warci byli siebie i doskonale dobrani.
– To jest, panie – rzekł Bounderby – moja żona, pani Bounderby, starsza córka Toma
Gradgrinda. Ludwiko, to jest pan James Harthouse. Pan Harthouse zwiększył liczbę wyznawców zasad twego ojca. Jeżeli nie zostanie wkrótce kolegą twego ojca, to mniemam, że prędko
posłyszymy o nim jako o deputowanym z jednego z sąsiednich miast naszych. Uważasz, panie Harthouse, że moja żona jest ode mnie młodszą. Nie wiem, co widziała we mnie, zgadzając się wyjść za mnie, ale musiała coś widzieć, jak sądzę, gdyż inaczej byłaby nie wyszła.
Posiada ona mnóstwo cennych wiadomości politycznych i innych. Jeśli potrzebować będziesz
notatek, to trudno by mi było wskazać ci lepszego doradcę nad Ludwikę Bounderby.
Trudno by, zdaniem pana Harthouse, zarekomendować mu przyjemniejszego doradcę lub
zdolnego więcej go nauczyć.
– Daj no pan spokój – rzekł gospodarz domu. – Jeśli chcesz puszczać się na komplementa,
to będziesz pan miał tu powodzenie, bo nie spotkasz się z konkurencją. Nigdy nie uczyłem się
sztuki prawienia komplementów i przyznaję, że nie wiem, jak się to robi. W gruncie rzeczy
pogardzam nimi! Ale pańskie wychowanie było inne niż moje, moje było twarde, jak mi Bóg
miły! Pan jesteś salonowiec, a ja nie mogę mieć do tego pretensji. Jam Jozjasz Bounderby z
Coketown i to dość dla mnie. Jednakże, choć mnie samego nie obchodzi czyjeś zachowanie
się piękne i pozycja, może to ceni Ludwika Bounderby. Ona nie wychowała się w okolicznościach tak sprzyjających, jak moje. Pan je nazwiesz przeciwnymi, ale ja je mam za sprzyjające. Śmiem więc sądzić, że pańskie zdolności nie pójdą tu na marne.
– Pan Bounderby – rzekł James obracając się z uśmiechem do Ludwiki – jest jak szlachetny rumak w stanie natury, zupełnie wolny od wszelkich lejców i uprzęży, w których podobny
mnie, zwyczajny koń roboczy musi ciągnąć ciężary.
– Pan wysoko cenisz pana Bounderby – spokojnie odpowiedziała Ludwika. – Jest to
zresztą oczywiste.
Odpowiedź ta zderutowała salonowca tak obytego w świecie; pomyślał sobie: „Jak mam to
rozumieć?”
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– Chcesz pan poświęcić się, o ile mogę sądzić z tego, co pan Bounderby mówi, na usługi
krajowi. Przedsięwziąłeś pan – rzekła Ludwika, nie ruszając się z zajętego miejsca, ze
sprzecznym wyrazem śmiałości i wyraźnego zakłopotania – pokazać Anglii jakimi drogami
wyjść może z trudności jej położenia?
– Na honor, nie, moja pani – odpowiedział śmiejąc się. – Nie chcę przechwalać się przed
panią. Widziałem wiele tu i tam, w górze i na dole; wszystko wydawało mi się tak, jak i innym, nic wartym; tylko że jedni mówią to głośno, a drudzy się nie przyznają. Ja przyjąłem
wyznaczone przez ojca pani zasady dlatego, że nie przebieram w zasadach; a raz przyjąwszy,
mogę i potrafię popierać je tak dobrze, jak każde inne.
– A własnych pan nie masz? – zapytała Ludwika.
– Nic mam najlżejszego nawet upodobania! Upewniam panią że najmniejszej wagi nie
przywiązuję do opinii. Skutkiem wszystkiego, czegom doświadczył, mam przekonanie (jeśli
to nie jest wyrażenie zbyt przesadne, wziąwszy pod uwagę lenistwo mego sądu), że pierwszy
lepszy zbiór idei może tyleż zrobić dobrego i tyleż złego przynieść potrafi, ile zbiór jakich
innych. Jest jedna angielska rodzina z hasłem herbowym włoskim: „co ma być, będzie”. To
jest jedyna prawda.
Zdawało się mówiącemu, że takie obłudne przyznanie się do uczciwości w nieuczciwości
– a zasady takie to głęboka niebezpieczna i powszechna wada – uczyniło korzystne dlań wrażenie w umyśle Ludwiki. By nie stracić więc tego, co pozyskał, mówił dalej wesoło, a Ludwika według upodobania mogła słowa jego brać za prawdę lub tez żart tylko.
– Partia, która może dowieść wszystkiego szeregiem jednostek, dziesiątków, setek, tysięcy,
zdaje się przedstawiać możliwości największej rozrywki, najlepsze widoki dla człowieka.
Jestem jej oddany tak dalece, jak gdybym jej ślepo wierzył; gotowem walczyć za nią, jakby za
własne i głębokie przekonanie. Cóż więc mógłbym więcej uczynić, gdybym rzeczywiście w
nią wierzył?
Szczególniejszy polityk z pana – rzekła Ludwika.
– Daruj, pani, ale nie mam nawet zasługi szczególności. Gdyby tacy, jak ja, wystąpili z
przyjętych przez się szeregów i stanęli razem, niech pani wierzy, najokrutniejsza by z nas
liczbą partia była w kraju. Bounderby, którego dręczyło owo przymusowe milczenie, wystąpił
z projektem odłożenia obiadu na pół do siódmej i zabrał z sobą Harthouse’a, aby tymczasem
poskładać wizyty wyborcom i mającym powagę znakomitościom w Coketown i jego okolicy.
Wizyty zostały złożone. Pan Harthouse, umiarkowanymi sadząc dozami z apteki błękitnych
ksiąg, wyszedł zwycięski z tego obrzędu, chociaż się czuł unudzony i zniechęcony.
Wieczorem nakryto do stołu na cztery osoby, ale siadło ich tylko troje. Pan Bounderby
znalazł sposobność do okazania swej pokory – pozwolił więc sobie na kilka wzmianek o duszonych węgorzach, które po pół pensa kupował będąc ośmioletnim chłopakiem, i o wodzie
nieszczególnego gatunku, używanej zwykle do polewania ulic, którą popijał po owym jedzeniu. Między zupą a rybą wyznał swemu gościowi, że w młodości swej zjadł najmniej trzy
konie w różnych kiełbas postaci. Opowiadania te zniósł James z omdlewającą miną, ale i z
„zachwyceniem”, które by go zapewne dziś jeszcze zniewoliło „puścić się” do Jerozolimy,
gdyby był mniej ciekawy Ludwiki.
„Czyż nic nie ma na świecie – myślał sobie patrząc na siedzącą przy stole na pierwszym
miejscu, drobną, ale wdzięczną i powiewną postać niewieścią, o tyle piękną, ile niewłaściwą
w tym domu – czyż nic nie poruszy tej twarzyczki?”
Zaiste jest coś, jest! – i to w bardzo szczególnej postaci. Wszedł Tomasz. Twarz jej zmieniła się już, gdy drzwi otwierano, a niebiański uśmiech zaigrał na jej ustach.
Cudowny uśmiech! Może by Harthouse nie tyle się nim zajął, gdyby nie poprzednie jego
zadziwienie z powodu tak długiej martwości tego oblicza. Wyciągnęła rączkę śliczną, małą,
delikatną rączkę; palce jej zamknęły się na palcach braterskich, jak gdyby je chciała do ust
swych przycisnąć.

85

„Aa! – pomyślał gość – więc ten szczeniak jedynym jest stworzeniem, które ją obchodzi.
Tak – rozumiem.”
Zaprezentowano mu „szczeniaka”. Przydomek ten pozostał już w myśli Harthouse’a, a nie
był nietrafny.
– W twoim wieku, młody Tomaszu – rzekł Bounderby półgłosem – byłem punktualny; inaczej nie miałbym obiadu.
– W moim wieku – odpowiedział Tomasz – nie zmuszano pana do poprawiania mylnych
rachunków, a później ubierania się na obiad.
– Nie o to chodzi – rzekł Bounderby.
– Zapewne – warczał Tomasz – proszę więc nie zaczynać.
– Pani Bounderby – rzekł Harthouse, doskonale słysząc to a part szwagrów. – Twarz brata
pani zdaje mi się być znajomą. Czy go nie spotykałem za granicą? Może w jakiejś szkole?
– Nie – odrzekła z ożywieniem – on nigdy nie był za granicą, a nauki pobierał w domu.
Tomaszu, mój drogi, powiadam panu Harthouse, że nie mógł cię widzieć za granicą.
– A! Nie byłem tak szczęśliwy, panie – rzekł Tomasz.
Tomasz mało miał zalet, mogących rozjaśnić twarz siostry; był gburowaty i szorstki nawet
dla niej. Tym więcej serce jej mogło czuć się osamotnionym; tym łacniej mogła ją napastować myśl, aby to serce darować komu. „Tym bardziej – myślał sobie pan Harthouse – że ten
szczeniak jest jedyną istotą, dla której ona miłość czuje.” I myśl tę rozważał w swojej głowie
na wszelkie sposoby. Tym bardziej, tym bardziej... Tomasz nie ukrywał swej pogardy dla
szwagra ani w obecności swej siostry, ani gdy odeszła w chwili zdjęcia obrusa a podania wina; ile razy uwaga tego niezależnego człowieka zwrócona była gdzie indziej, wykrzywiał nań
twarz i mrugał oczyma. Pan Harthouse, nie odpowiadając na te telegraficzne znaki, zachęcał
go do nich przez cały wieczór okazywaniem mu szczególnej sympatii. Na koniec, kiedy
wstawszy, aby odejść, zdawał się powątpiewać, czy trafi w nocy do swego hotelu, Tomasz
ofiarował mu swoje usługi i wyruszył z nim jako przewodnik.

86

ROZDZIAŁ III

SZCZENIAK

Dziwnym by było, aby młodzieniec, wychowany w ciągłym nienaturalnym ucisku, stał się
hipokrytą – Tomasz był nim jednakże; trudno by było przypuścić, aby młodzieniec, który
nigdy w życiu nie doznał swobody nawet na pięć minut, nie umiał rządzić sobą – tak było
jednak z Tomaszem. Zapewne, rzecz to niesłychana, aby młodzieniec, którego wyobraźnia
dławioną była od kolebki, miał być opętany duchem szatańskim rozwijającej się zmysłowości
– jednakże nie podobna zaprzeczyć, iż Tomasz był taką poczwarą.
– Czy pan palisz? – zapytał James Harthouse, gdy stanęli przed hotelem.
– Jeszcze by nie! – zawołał Tomasz.
Naturalnie, że James zaprosił Tomasza do swego mieszkania; naturalnie, że Tomasz przyjął zaprosiny. Za pomocą chłodnego napoju, stosownego do upału dnia tego, napoju nie tyle
jednak chłodnego, ile mocnego; za pomocą szczególnych cygar, których nie sprzedawano w
handlu miejscowym, Tomasz wkrótce znalazł się w stanie błogim na jednym końcu sofy i
bardziej niż dotychczas był gotów podziwiać nowego znajomego.
Tomasz puszczał kłęby dymu, a po dość długim paleniu zmierzył okiem swego przyjaciela.
„Zdaje się nie dbać o strój – pomyślał – a jednak jak kapitalnie ubrany. Elegant, ani słowa.”
James przypadkowo podchwycił spojrzenie Tomasza; zauważył, iż nie pije, i nalał mu nową szklankę.
– Dziękuję, dziękuję – rzekł Tomasz. – Spodziewam się, że pan ma już dosyć na dzisiaj
starego Bounderby.
Mówił to przymrużywszy jedno oko, a drugim rzucając przez szkło swej szklanki figlarne
wejrzenie na Jamesa.
– Dobre człeczysko zaprawdę – odpowiedział Harthouse.
– Czy pan tak myślisz naprawdę? – rzekł Tomasz i znów zmrużył jedno oko.
James uśmiechnął się, oparł się plecami o kominek i paląc cygaro stał naprzeciw Tomasza
i patrzał nań z góry.
– Co za komiczny szwagier z pana – zauważył.
– Chcesz pan powiedzieć zapewne: co za komiczny szwagier ze starego Bounderby?
– No! Porządnie jesteś złośliwy, Tomaszu! – odezwał się Harthouse.
Znajdować się w bliskim stosunku z taką kamizelką; być nazwanym po prostu „Tomaszem” przez glos taki; spoufalić się z taką parą faworytów – musiało to bardzo pochlebić Tomaszowi, gdyż czuł się zupełnie zadowolony z siebie.
– Nie dbam wcale o starego Bounderby i to już od dawna, proszę wierzyć. Dziś nie ma co
rozpoczynać nadskakiwań staremu; za późno.
– Nie idzie tu o nadskakiwanie – rzekł Harthouse – ale przy żonie jego bądź ostrożniejszy.
– Przy jego żonie? – zawołał Tomasz. – Przy mej siostrze, Luci? O, to także! – Zaśmiał się
i popił śmiech chłodzącym napojem.
James nie zmienił pozycji; ssał cygaro właściwym sobie niedbałym sposobem i patrzył
przyjaźnie na szczeniaka, w poczuciu, że jest szatanem, który może go opętać i, kiedy zechce,
zabrać tę młodą duszę. I rzeczywiście, widocznym było, że Tomasz poddawał się wpływowi
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Jamesa; patrzył nań ukradkiem, patrzył nań z zachwyceniem, patrzył nań śmiało i, na koniec,
podniósł jedną nogę i wyciągnął ją na sofie, na której siedział.
– Moja siostra, Lucia, nigdy nie dbała o starego Bounderby.
– To czas przeszły – odpowiedział James zrzucając małym palcem spopieloną część swego
cygara – a obecnie jesteśmy w czasie teraźniejszym.
D b a ć – słowo nijakie, tryb oznajmujący, czas teraźniejszy, liczba pojedyncza, z przeczeniem, osoba pierwsza: ja nie dbam; osoba druga: ty nie dbasz; osoba trzecia: on nie dba, ona –
to jest Lucia, nie dba! – wyrecytował Tomasz.
– Wyśmienicie! Paradnie! Chociaż sam temu nie wierzysz!
– Ale wierzę, wierzę – zawołał Tomasz. – Jak honor kocham.
Jak to, więc pan na serio sądzisz, że moja siostra, Lucia, może dbać o starego Bounderby?
– Mój drogi – odpowiedział James. – Co ja mogę sądzić widząc dwie osoby złączone małżeństwem – pogodne i w szczęściu?
W ciągu tej swobodnej rozmowy Tomasz zdołał i drugą nogę położyć na sofie; gdyby nie
to, pewno by ją tak ułożył w owym poważnym momencie, kiedy usłyszał zaszczytne dla siebie: „mój drogi”. Czując, iż koniecznie potrzeba czymkolwiek tę chwilę odznaczyć, wyciągnął się jak długi – zarzucił głowę na poręcz sofy i paląc cygaro z udaną niedbałością zwrócił
swe pospolite oblicze i niezupełnie trzeźwe oczy na tę postać, która nań tak obojętnie, a tak
przemożnie spozierała.
– Znasz pan naszego ojca – rzekł Tomasz. – Nie powinieneś się więc dziwić, że Lucia wyszła za starego Bounderby. Nigdy się w nikim nie kochała; ojciec zaproponował staruszka
Bounderby i zgodziła się.
– Szacowne to takie poddanie się dziecięce woli ojca w zajmującej siostrze twojej – powiedział James.
– O! Nic byłoby tego poddania się i nie tak łatwo trafiliby z nią do ładu – odpowiedział
Tomasz – ale tu o mnie chodziło.
Kusiciel zmarszczył brwi – a Tomasz ciągnął dalej:
– Namówiłem ją, tak, ja namówiłem – rzekł z dumną miną. – Zapakowano mnie do biura
starego Bounderby, czego wcale nie pragnąłem, i wiedziałem, że będę tam jak w więzieniu,
gdy Lucia odepchnie starego. Oświadczyłem więc jej moje chęci – a ona zrozumiała to bardzo
dobrze. Wszystko gotowa dla mnie zrobić! Prawda, że to pięknie z jej strony? Czyż nie pięknie?
– Prześlicznie! Najszlachetniej, Tomaszu!
– Chociaż dla niej nie miało to tyle wagi, co dla mnie – mówił dalej obojętnie miły braciszek – o moja swoboda, wygoda, a być może i moja kariera zależały od tego – a ona nie miała
nikogo starającego się o nią i była w domu jak w więzieniu – osobliwie, gdy przeniosłem się
do starego Bounderby. Gdyby musiała poświęcić jakie uczucie, aby zostać jego żoną, to zapewne rzecz byłaby poważniejsza; ale tak nie jest jej źle.
– Cudownie! Zachwycająco! I jak spokojnie to znosi!
– O! –- rzekł Tomasz tonem wyższości pogardliwej. – Lucia to rozsądna osoba, w każdej
sytuacji potrafi się zachować. Pogodziła się z takim pospolitym życiem – i już nie myśli o
tym. Wprawdzie to życie tak dobre, jak i każde inne. Jednakże, chociaż Lucia to dziewczyna
ale dziewczyna niezwyczajna. Potrafi zamknąć się sama w sobie i rozmyślać, jak to nieraz
dawniej widziałem, kiedy panną była, siedząc przy kominku i kilka godzin z rzędu wpatrując
się w ognisko.
– Tak, tak – w sobie samej widać ma skarby – rzekł Harthouse, spokojnie pociągając cygaro.
– Nie tak wielkie, jak się panu zdaje. Nasz ojciec napakował jej głowę ekonomicznymi
gratami i trocinami. Taki był jego system.
– Urabiał córkę na obraz i podobieństwo swoje.
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– I córkę, i wszystkich... A mnie? I mnie takoż urabiał – rzekł Tomasz. – Gdy na pierwszy
rok opuściłem dom i poszedłem do biura starego Bounderby, byłem tak płytki jak fajerka, a
tyle wiedziałem o życiu i ludziach, ile ostryga.
– Ba! Tomaszu, trudno temu uwierzyć. Wolne żarty!
– Jak Boga kocham! – zawołał szczeniak. – Mówię panu serio i szczerze. – Kilka chwil
kopcił cygaro poważnie, a później dodał głosem zadowolonym. – O! później trochę przerżnęły mi się ząbki, to prawda; ale to sam sobie zawdzięczam, a nic pomocy starego.
– A twoja rozumna siostra?
– Moja rozumna siostra pozostała prawie taką, jak była. Miała zwyczaj nieraz przede mną
ubolewać, że nie ma nic takiego, do czego zwykle przywiązują się kobiety; nie wiem, jak się z
tym niedostatkiem pogodziła teraz. Ale widocznie nie dba o to – dodał domyślnie puszczając
kłęby dymu. – Kobiety umieją jakoś przystosować się do każdego położenia.
– Szukając pana Bounderby wczoraj wieczorem w banku, poznałem tam jakiś antyk damski, który, o ile mi się zdaje, bardzo jest zachwycony twą siostrą.
– Ciocia Sparsit! – rzekł Tomasz. – Jak to?... Już ją pan widziałeś?... Poznałeś się z nią?...
Przyjaciel kiwnął głową potakująco. Tomasz wyjął z ust cygaro, aby znacząco przymrużyć
oko, ale jakieś krnąbrne i nieposłuszne było – więc tylko uderzył się kilka razy palcem po
nosie.
– Ciocia Sparsit? Jej uczucie dla Luci jest czymś więcej jak zachwyceniem. Najpewniej to
będzie przywiązanie, uwielbienie! Ciocia Sparsit robiła, co mogła, aby zdobyć starego Bounderby na męża, kiedy on był jeszcze kawalerem.
To były ostatnie słowa, które wymówił szczeniak z niejaką przytomnością. Wkrótce zawrót głowy i senność opanowały go całkowicie i rzuciły w zupełną niepamięć. Ocknął się z
tego stanu przykrego, jakby śniąc, że ktoś go ruszył z sofy końcem obuwia wołając: „Wstawaj! Już późno – wstawaj”.
– Dobrze! – mamrotał senny szczeniak powstając z sofy. – Muszę opuścić pana – zapewne.
Doskonałe cygaro; szkoda tylko, że za lekkie.
– Tak jest, bardzo lekkie – odrzekł mu towarzysz.
– Lekkie, śmiesznie lekkie – mówił Tomasz. – A gdzie drzwi pańskie? Dobranoc.
I znowu senność nań spadła i śnił, że stróż hotelowy prowadzi go w tumanie i mgle powietrznej, która mu iść swobodnie przeszkadza; nareszcie, że znalazł się na szerokiej ulicy,
samotny. Szedł więc do siebie swobodniej, ale wciąż czując obecność i wpływ nowego przyjaciela, jakby ten, unosząc się gdzieś w powietrzu, patrzał na niego tym samym spojrzeniem,
co i w swoim pokoju.
Tomasz zaszedł do domu i położył się. Gdyby miał jakiekolwiek pojęcie o wieczornym
swym postępowaniu, gdyby mniej był szczeniakiem, a więcej bratem, to pewnie zwróciłby się
ku woniejącej rzece, która czerniała w dali, położyłby się w niej raz na zawsze i ukrył swą
niepoczciwa głowę w jej cuchnących falach.
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ROZDZIAŁ IV

WSPÓŁTOWARZYSZE I BRACIA

– O, przyjaciele moi, ciężko pracujący towarzysze z Coketown! O, przyjaciele i towarzysze wspólnego niewolnictwa pod żelazną i twardą ręką przedsiębiorców fabrycznych! Wspólnicy cierpień, wspólnicy rzemiosła, mężowie twardej pracy! Powiadam wam, że przyszła godzina, gdy powinniśmy podać sobie ręce i stać się jako jedna siła i zetrzeć na proch przedsiębiorców, którzy zanadto długo karmią się wyzyskiem naszych rodzin, potem naszego czoła,
pracą naszych rąk, siłą naszych ramion; na przekór wszystkim prawom bożym i ludzkim depcząc święte, odwieczne zasady braterstwa!
– Dobrze! Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Hura! – i temu podobne głosy wznosiły się w
natłoczonej słuchaczami sali, w której mówca, stojąc na podwyższeniu, ciskał żółć i pianę
swej złości i uniesienia. Wrzeszcząc w tak niezmiernym gorącu, ochrypł i spotniał. Ryczenie
wysilonym głosem, nachwytywanie w płuca zepsutego oświetleniem gazowym powietrza
ściskanie pięści, marszczenie brwi, zgrzytanie zębami, walenie z całej siły pięściami – tak
obezwładniły mówcę, że musiał się zatrzymać i prosić o szklankę wody.
Mówca starał się rozognioną twarz ochłodzić haustami zimnej wody; porównanie jego z
tłumem, który setnym, uważnym obliczem ku niemu się zwrócił, bardzo było dla pierwszego
niekorzystne. Wyższy on był nad wszystkich tylko o wysokość miejsca, które jako mówca
zajmował. W każdym innym względzie był daleko niższym od zgromadzenia. Nie był ani tak
uczciwy, ani tak ludzki, ani tak dobrej natury; oni prości, a on był chytry; oni ze zdrowym
rozsądkiem, a on namiętny. Chociaż stał ubrany świątecznie przed tłumem słuchaczy, odzianych w suknie codzienne, wytarte, to wątła budowa ciała, podniesione ramiona, niezgrabny
tułów, niskie czoło i rysy twarzy zmięte zwykłym jej wyrazem zawiści wcale nie mówiły o
jego wyższości.
Dziwnym wielce jest widok zgromadzenia poddającego się jednej, pewnej siebie, nudnej
osobistości: – lordowi czy człowiekowi z gminu – której nie mógłby podnieść z jej bagna
głupoty nawet wspólny wysiłek trzech czwartych tego zgromadzenia. Toteż wielce zadziwiał
– ale więcej jeszcze wzruszał ten tłum poważnych twarzy, w których uczciwość żaden bezstronny obserwator nie mógł wątpić, tak podnieconych przez podobnego przywódcę.
„Dobrze! Słuchajcie! Słuchajcie! Hura!” – bardzo to uderzające i dające do myślenia widowisko! Ani śladu niedbałości, ani śladu nieuwagi, ani śladu głupiej ciekawości; żaden z
tych cieni, widocznych zwykle w każdym innym zgromadzeniu, tu nie czerniał. Każdy człowiek czuł się tak lub inaczej pokrzywdzony; każdy czuł, iż poprawa jego położenia zależy od
ścisłego zjednoczenia się wszystkich; i to poczucie słuszne czy niesłuszne (wówczas niesłuszne, niestety) całość tego tłumu poważnie, głęboko, gorliwie i ślepo podzielała. I uważny
badacz musiałby w głębi serca odczuć, że ci wszyscy ludzie, właśnie przez owe złudzenia,
okazywali wielkie przymioty, okazywali, iż mogliby byli dokonać lepszych i pomyślniejszych
dla wszystkich rzeczy, a twierdzenie, iż byli zwiedzeni na manowce bez żadnych powodów,
po prostu dla nierozumnej zachcianki, miałoby tyle podstaw, co mówienie, iż może powstać
dym bez ognia, śmierć bez przyjścia na świat, żniwa bez siewu, coś lub wszystko – z niczego.
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Mówca ochłonął tymczasem; wytarł pomarszczone czoło z lewej na prawą stronę chustką
w kłąb zwiniętą i odrodzone swe siły zebrał w uśmiech wielkiej goryczy i pogardy.
– Lecz, o, przyjaciele i bracia! O, mężowie, Anglicy, podeptani robotnicy Coketown! Co
powiecie o człowieku o robotniku takim jak wy, który praktycznie wie o waszych krzywdach
i patrzy na waszą poważną, jednomyślną, przerażającą tyranów zgodę przystąpienia do Zjednoczonego Trybunału Powszechnego i pozostaje głuchy na wszelkie korzyści, które z tej instytucji dla nas płynąć mogą? Co powiecie, pytam was, o tym robotniku, który w tej chwili
stanowczej oświadcza, iż was porzucić pragnie, opuszcza swe stanowisko sprzedaje swój
sztandar i chce oddalić się z waszego grona jak zdrajca i sprzedawczyk, który ma czelność
oświadczyć, że nie zjednoczy się we wspaniałej służbie Wolności i Prawu?
Zgromadzenie zdawało się być podzielone w zdaniu co do tej okoliczności. Dały się słyszeć i oklaski, i sykania; ale zbyt silne było u tych ludzi poczucie własnej godności, aby móc
potępić nie wysłuchanego człowieka.
– Czy tylko nie mylisz się, Slackbridge?
– Niech on sam wejdzie na mównicę.
– Niech i on powie swoje.
Takie głosy dawały się słyszeć. W końcu jakiś silny głos wrzasnął;
– Czy oskarżony jest tu? Jeśli jest, to ty, Slackbridge, zejdź; niech on sam mówi; mamy
słuchać, to słuchajmy jego, a nie tylko ciebie, który zań się odzywasz.
Jednomyślny okrzyk poparł to zdanie.
Slackbridge, mówca, spojrzał złowieszczo dokoła i wiodąc poziomie prawą ręką ku lewemu ramieniu, jak to jest obyczajem mówców takich, gdy chcą uspokoić wzburzone morze
tłumu, czekał, aż cisza się ustali.
– O, przyjaciele, towarzysze! – zawołał podnosząc głowę z pogardą. – Nie dziwię się, że
wy, synowie pognębionej pracy, nie chcecie wierzyć, aby taki człowiek mógł się między wami znajdować i istnieć. Ależ ten, który sprzedał prawa pierworodztwa za misę soczewicy,
istniał przecie; ale Judasz Iskariota istniał także; ale i ten człowiek istnieje i jest między wami!
Po krótkim tumulcie około mównicy, człowiek, o którym była mowa, stał już obok mówcy
i wobec całego zgromadzenia. Blady był i widać było wzruszenie na jego twarzy – osobliwie
usta je zdradzały; lecz stał spokojny, opierając brodę na lewym ręku, i czekał na posłuchanie.
Znajdował się w tym zgromadzeniu i przewodniczący, aby kierować obradami: ten więc głos
zabrał.
– Przyjaciele moi – rzekł on – z prawa mi należącego jako przewodniczącemu, proszę, aby
nasz przyjaciel, Slackbridge, który może zanadto się unosi, ustąpił miejsca temu oto Stefanowi Blackpool, który pragnie przemówić do was. Wszyscy znacie Stefana Blackpoola. Znacie
go od lat wielu z jego nieszczęść i z jego dobrej sławy.
Przewodniczący szczerze uścisnął rękę Stefana i usiadł na swym miejscu. Slackbridge także usiadł, ocierając zawsze z lewej ku prawej stronie – nie inaczej – czoło swoje z potu.
– Przyjaciele moi – odezwał się Stefan wpośród głębokiej ciszy. – Słyszałem, co o mnie
powiedziano, i nie w mej sile zmienić to; lecz pragnąłem, abyście usłyszeli o mnie prawdę z
ust moich, a nie z innych, chociaż nigdy nie umiałem mówić publicznie bez zmieszania i
trudności, jakby mi kto piasku w gębę nasypał.
Slackbridge rzucił głową, jakby ją chciał zwalić ze swego karku, tak była przepełniona goryczą.
– Jestem jedynym ze wszystkich pracujących w fabryce Bounderby’ego, który nie przystąpił do postanowionego przez was prawa. Nie mogę iść z wami po tej drodze. Wątpię, aby to
wam wyszło na dobre; prędzej czego złego spodziewać się potrzeba.
Slackbridge zaśmiał się, skrzyżował ręce i zmarszczył się pogardliwie.
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– Ale nie to jedynie zmusza mnie do odstępstwa... Gdyby to jedno złe było, zniósłbym je
razem z wami... Ale ja mam swoją... rozumiecie... własną, moją własną biedę... która, widzicie, przeszkadza mi – tak, nie tylko na teraz, ale na zawsze, na zawsze – na całe życie.
Slackbridge podskoczył i stanął przy Stefanie zgrzytając zębami i pieniąc się.
– O, przyjaciele moi! – zawołał. – Cóż innego ja wam mówiłem? O, moi towarzysze! Czyż
nie uprzedzałem was o tym samym? I jak się wam wydaje to śmieszne postępowanie człowieka, na którym, jak wiadomo, tak strasznie ciąży nierówność praw. O, ludzie podeptanej
pracy, pytam was, jak wygląda przekupiony człowiek, który zgadza się na swoją zgubę, na
zgubę waszą, na zgubę dzieci waszych i wnuków?
Trochę oklasków, trochę gwizdania i okrzyków: „Hańba temu człowiekowi” przywitały to
odezwanie się mówcy; ogół jednak spokojny był i poważny. Ogół patrzył na utrudzone oblicze Stefana, jeszcze rzewniejsze od czysto człowieczych wzruszeń, i dobrocią, wrodzoną tłumowi, wiedziony bardziej zdawał się cierpieć na tym sporze, niż oburzać się nim.
– On dzwoni na własne nabożeństwo – rzekł Stefan. – Jemu za to płacą i robi rzecz swoją.
Niechże więc ją robi. Cóż go może obchodzić to, co ja musiałem przenieść, przecierpieć?
Czyż on może dbać o to? I cóż jemu do tego? I co wam do tego? To rzecz moja a niczyja!
W tych słowach była trafność, że nie powiemy godność, wzruszająca słuchaczy i skłaniająca ich do większej jeszcze powagi i spokoju.
Silny głos krzyknął znowu:
– Slackbridge, dajże temu człowiekowi mówić! Stul gębę na chwilę. A w zgromadzeniu
dziwna zapanowała cisza.
–– Moi bracia i towarzysze pracy – przemówił Stefan głosem cichym, ale wyraźnym – bo
tym przecie jesteście dla mnie a nie dla tego delegata. Słowo tylko powiem; bo gdybym gadał
do świtu, nic więcej powiedzieć nie mógłbym. Wiem dobrze, co mnie czeka; wiem dobrze, że
postanowiliście nie znać człowieka, który w tej rzeczy z wami nie trzyma; wiem dobrze, że
gdybym leżał umierający na drodze, to przeszlibyście obok mnie, pominąwszy jako obcego i
gorzej jeszcze. Muszę więc znosić, co na mnie spadnie, ile siły moje starczą.
– Stefanie Blackpool – rzeki przewodniczący powstając. – Pomyśl no dobrze raz jeszcze o
tym. Pomyśl, chłopcze, dopóki nic wyrzekną się ciebie wszyscy starzy przyjaciele twoi.
Szmer popierający myśl przewodniczącego zaszumiał, ale nikt nie wyrzekł ani słowa.
Wszystkich oczy zwróciły się na Stefana. Zmieniając postanowienie byłby zdjął wielki ciężar
z serc tego tłumu. Spojrzał dokoła i uczuł to dobrze. Ani krzty żalu do nich nie miał w swym
sercu; wiedział doskonale, jakimi byli pod pozorami słabości i błądzenia, a wiedział tak dobrze, jak tylko może wiedzieć człowiek, co życie z nimi wspólnie przepracował.
– Dość nad tym myślałem i nie mogę się zgodzić z wami. Muszę iść moją ścieżką, nie sam
ją sobie udeptałem. Muszę pożegnać się z wami wszystkimi i ze wszystkim tutejszym.
I, jakby żegnając się z nimi i błogosławiąc, podniósł ręce, zatrzymał je tak przez chwilę i
milczał, póki one powoli nie opadły na dół.
– Wiele poczciwych słów słyszałem z niejednych ust ludzi tu zgromadzonych; wiele widzę
tu twarzy, na które patrzałem w młodości, gdy mi lżej było na sercu; z żadną tu osobą nie
miałem nieporozumienia nigdy, jak żyję. Bóg widzi, że i dziś nie krzywdzę bliźnich moich.
Nazwiecie mnie zdrajcą – a raczej ty mnie nim nazwiesz – rzeki wyciągając rękę ku Slackbridge’owi – ale łatwo powiedzieć – trudno dowieść. Niech tak będzie.
Postąpił parę kroków zstępując z podwyższenia, lecz jakby cos sobie przypomniał – powrócił.
– Być może – rzekł obracając powoli swą twarz strudzoną i wodząc okiem po całym
zgromadzeniu, jak gdyby chciał mówić do każdego z osobna i do wszystkich razem, do blisko
stojących i do oddalonych – być może, że kiedy rzecz ta będzie już ułożona i przyjęta, nastąpi
postanowienie, aby wszyscy wydalili się z fabryki, w której ja pracować będę. Może Bóg mi
pozwoli wpierw umrzeć, niż tego doczekać; bo dopóki żyję, będę pracować samotnie pośród
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was nie dlatego, bym sobie z was nic nie robił, ale dlatego, że żyć muszę – wierzcie, moi
przyjaciele. Nie mam innego sposobu do życia, tylko pracę; a gdzież ją mogę znaleźć, ja –
który od lat dziecięcych pracuję w Coketown? Nie skarżę się i nie sarkam, że mię wyłączacie
ze swego grona teraz i na zawsze, ale spodziewam się, że mi pracować tu pozwolicie. Jeśli w
mej niedoli mam jakie prawo, bracia moi – to prawo pracy!
Nikt się nie odzywał, nikt ani pisnął. Lekki tylko szmer słychać było tłumu rozsypującego
się, aby dać przejść człowiekowi, z którym obowiązali się nie mieć odtąd stosunków. Nie
patrząc na nikogo powolnym, stałym krokiem, zdając się niczego nie wymagać i na nic nie
oczekiwać – Stary Stefan, ze swoimi troskami na głowie, opuścił miejsce zgromadzenia.
Slackbridge, który podczas oddalania się Stefana trzymał wyciągnięte ręce nad tłumem,
jakby powstrzymując starannie moralną swą siłą burzliwe namiętności zgromadzenia, postarał
się na nowo zawichrzyć jego duchem.
– Czyż rzymski Brutus, o, moi ziomkowie i towarzysze, nie skazał syna własnego na
śmierć? Czyż matki Spartanki, o, moi godni zwycięstw przyjaciele, nie zawróciły swe uciekające syny pod miecze nieprzyjaciół rozżartych? Należy wam zatem, mężowie Coketown,
mający za sobą przodków, naokoło siebie świat na was patrzący, a przed sobą potomstwo,
które was sądzić będzie, należy wam wygnać przeniewierców z namiotów, któreście rozpięli
w świętej, czcigodnej sprawie! Wichry boże grzmią. Tak! I to potwierdzenie waszego obowiązku roznoszą na wschód, południc, zachód i północ. Owoż; hura, hura, hura! – Zjednoczonemu Trybunałowi Powszechnemu!
Slackbridge postępował jak przywódca i dawał ton wszystkiemu. Tłum twarzy zachwianych w swym zdaniu i odczuwających wyrzuty sumienia rozjaśnił się – i poszedł w ślady jego. Osobiste uczucia powinny zamilknąć przed wolą powszechną. „Hura!” I wrzaskliwe
okrzyki grzmiały w sali, gdy zebrani rozchodzili się z narady.
Takim sposobem Stefan nagle zapadł w życie odosobnione, życie samotne śród znanego
mu tłumu. Cudzoziemiec, na próżno szukający w dziesięciu tysiącach obcych mu twarzy
spojrzenia współczucia, znajduje się w przyjemniejszym położeniu, niźli człowiek, który
spotka dziesięć tylko twarzy przyjaznych mu niegdyś a dziś odwracających się od niego. Takie były obecne przeżycia Stefana w każdej chwili jego dnia codziennego; przy pracy, w drodze do niej, w powrocie od niej, u drzwi mieszkania, w oknie izdebki – wszędzie. Mocą ogólnego postanowienia unikano nawet chodnika, po którym Stefan miał zwyczaj dążyć do pracy.
Przez długie już lata Stefan był człekiem spokojnym i milczącym, mało się udzielał innym
robotnikom i przywykł do towarzystwa własnych myśli tylko. Nigdy dawniej nie czuł w
swym sercu, jak potężną jest dźwignią poczciwe powitanie skinieniem, spojrzeniem, słowem,
ani zważał, jak potężną jest pociecha spływająca w serce małymi kropelkami wdzięcznego
obcowania z ludźmi. Teraz trudniej mu było, niźli się spodziewał, oddzielić ową doznawaną
obojętność przyjaciół od uczucia mimowolnego wstydu i hańby.
Pierwsze kilka dni po owym wyparciu się go były mu tak trudne i ciężkie, że zaczął się
przerażać przyszłością. Nie tylko nie widział Racheli, ale nawet unikał wszelkiej sposobności
spotkania się z nią; bo chociaż wiedział, że postanowienie zgromadzenia nie dotyczyło wyraźnie robotnic fabrycznych, ale zauważył, że niektóre z dobrych jego znajomych bardzo się
dlań zmieniły – i drżał, aby Rachelę nie spotkało takież wygnanie, jeśli ją spostrzegą w jego
towarzystwie. Samotny więc był podczas tych dni kilku i do nikogo nie przemówił, gdy wracającego pod noc od roboty jakiś młody człowiek o bardzo jasnej cerze zatrzymał na ulicy.
– Nazywasz się Blackpool, czy tak? – zapytał młodzieniec. Stefan zarumienił się i mimo
woli zdjął kapelusz, i stał z odkrytą głową, czy to przez wdzięczność iż doń ktoś przemówił,
czy też przez zdziwienie, czy przez jedno i drugie zarazem. Udał, że poprawia przepaskę na
kapeluszu, i rzekł: – Tak jest.
– Jesteś, jak mi się zdaje, „Ręką”, którą oni odsunęli od siebie? – Spytał Bitzer – on to był
bowiem.
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– Tak – powtórzy! krótko Stefan.
– Domyślałem się tego widząc, jak cię wszyscy unikają. Pan Bounderby ma ci coś powiedzieć. Wiesz, gdzie mieszka? To idźże tam prosto. Pójdziesz? – rzekł Bitzer. – Tam cię czekają; powiesz tylko służącemu swoje nazwisko. Ja służę przy banku i posłano mię po ciebie.
Więc gdy pójdziesz prosto i sam, to mię uwolnisz od niepotrzebnego chodzenia.
Stefan szedł w stronę wprost przeciwną; zawrócił jednak i ruszył, jakby z obowiązku, do
czerwonocegłowego zamczyska olbrzyma Bounderby.
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ROZDZIAŁ V

ROBOTNICY I PRYNCYPAŁOWIE

– Dobrze, Stefanie, żeś przyszedł – rzeki pan Bounderby w swój wichrowy sposób. – Co to
doszło mych uszu? Co ci zrobiła ta zaraza? Powiedz szczerze.
Działo się to w bawialni, do której przywołano Stefana. Stół był przygotowany do herbaty.
Pani Bounderby, jej brat i londyński salonowiec byli obecni. Wszystkim Stefan oddał ukłon,
zamknął drzwi i stanął przy nich trzymając kapelusz w ręku.
– To jest człowiek, o którym ci mówiłem, panie Harthouse – rzeki Bounderby.
Salonowiec rozmawiał z panią Bounderby siedząc przy niej na sofie. Wstał i obojętnie rzekł:
– O, rzeczywiście! – i zbliżył się leniwo do kominka, przy którym Bounderby stał jak
zwykle.
– Teraz – zawołał Bounderby – mów otwarcie.
Po tych kilku dniach odosobnienia, głos i słowa pana Bounderby wpadły niestrojne i przykre w ucho Stefana. Nie tylko że uraziły krwawo jego zranioną dumę, ale zdawały się mu
potwierdzać, iż ci ludzie mają go za egoistę i odstępcę, za jakiego towarzysze go wzięli.
– Po co pan kazałeś mię przywołać? – zapytał.
– Już ci to mówiłem – rzekł Bounderby. – Mów szczerze, jak przystało na człowieka i
opowiedz, co tam za zjednoczenie nastąpiło?
– Z przeproszeniem pana, mnie nie wypada o tym mówić.
Pan Bounderby, który miał naturę podobną burzy, rozdrażniał się oporem.
– Otóż widzisz, panie Harthouse – zawołał – to jest próbka, jacy oni są. Gdy ten człowiek
niedawno był u mnie, przestrzegałem go, aby się nie wdawał z podejrzanymi nieznajomymi,
co włóczą się wszędzie, a których by należało wywieszać. Mówiłem mu, że idzie zła drogą. A
teraz? Czy uwierzysz pan, chociaż ci ludzie go napiętnowali, pozostał ich niewolnikiem. Ze
strachu nie śmie nawet ust otworzyć.
– Ja mówiłem, że nic mi do tego – a nie wspominałem wcale, żebym się obawiał.
– Tak powiadasz. A! wiem, wiem, co mówiłeś, wiem nawet, co myślisz. Na Boga! To nie
zawsze to samo! Zupełnie różne rzeczy! Lepiej już od razu trzeba było nam powiedzieć, że
nie ma w mieście zawodowego przywódcy robotników, Slackbridge’a, i że on nikogo nie
buntuje, i że ten przeklęty łajdak bynajmniej nie jest uważany za herszta waszego. Kłam od
razu. Wiem, że chcesz kłamać, ale mię nikt oszukać nie może. Czemuż nie kłamiesz?
– Mnie to równie boli, jak i pana, gdy się zdarzy, że przywódca robotników niedobrym jest
człowiekiem. Ale oni muszą brać takiego, jaki im się zdarzy lub nastręczy. To doprawdy niemałe nieszczęście, że nie mogą znaleźć lepszego.
Burza się wzmagała gwałtownie.
– Jak się to panu zdaje? – zapytał pan Bounderby obracając się do Jamesa. – Dobra próbka
tego, z czym wciąż się stykają moi przyjaciele. Ale to nic jeszcze. Proszę, posłuchaj odpowiedzi jaką mi da na jedno pytanie.
Burza nagle zmieniła kierunek.
– Panie Blackpool; czy mogę zapytać, jak się to stało, żeś nie chciał przyjąć udziału w tym
tam stowarzyszeniu?
– Jak się to stało?
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– Aa! – rzekł pan Bounderby kładąc palce pod pachy swej kamizelki, potrząsając głową i
przymrużając oczy, jak gdyby rozmawiał poufnie z przeciwległą ścianą. – Jak się to stało?
– Wolałbym o tym nie mówić; ale ponieważ pan się pytasz, a nie chcę być niegrzecznym,
więc odpowiadam; dałem słowo.
– Nie mnie wszakże – odparł Bounderby.
Wicher dął – ale ze zdradliwymi chwilami ciszy – takimi właśnie, jak teraz.
– O, nie, nie panu.
– A! wiem, że wzgląd na mnie nie mógł nic znaczyć w tej sprawie – rzekł Bounderby,
wciąż mówiąc do przeciwległej ściany. – Gdyby chodziło tylko o Jozjasza Bounderby, pewno
byś przyłączył się do nich bez ceremonii?
– Tak jest, panie, to prawda.
– Chociaż on wie doskonale – mówił pan Bounderby zmieniając się z burzy w huragan –
że oni wszyscy – to zbiór łajdaków i buntowników, dla których za mało deportacja! Teraz,
panie Harthouse, pan, który widziałeś wiele rzeczy na świecie, powiedz szczerze, czy zdarzyło ci się spotkać kiedykolwiek podobnego człowieka, jak ten oto wyrób naszego błogosławionego kraju? – I pan Bounderby dla większego wrażenia wskazał palcem na Stefana.
– Nie, pani! – rzekł Stefan, śmiało protestując przeciw słowom wymówionym przez pana
Bounderby i mimo woli zwracając się do Ludwiki, spojrzawszy w jej oczy. – Nie, pani! Ani
buntownicy, ani łajdacy! Nie, pani, wcale tak nie jest. Zrobili mi krzywdę, pani; wiem to i
czuję; ale zawsze powiem, że nie ma między nimi dwunastu, gdzie tam dwunastu, nie ma i
sześciu nawet, którzy by w sumieniu nie byli przekonani, że postępują sprawiedliwie i uczciwie wobec wszystkich i wobec siebie. Niech mię Pan Bóg broni, abym ja, który znam i doświadczyłem tych ludzi, z którymi jadłem i piłem, pracowałem i kochałem, i cierpiałem;
abym ja nie oddał im sprawiedliwości, chociaż by mię najciężej skrzywdzili.
Mówił to wszystko silnie i gorąco, jak przystało na człowieka jego stanu i położenia, który
czuł swą godność, pozostając wiernym swoim towarzyszom, jakkolwiek dlań niesprawiedliwym. Jednak pamiętał, gdzie się znajduje, i ani na chwilę głosu nic podniósł.
– Nie, pani, nie! Oni wszyscy wierni sobie, wierzący sobie, troskliwi o siebie wzajemnie,
zawsze, do śmierci. Gdybyś pani stanęła wśród nich biedna, chora, zmartwiona, nieszczęśliwa, z przyczyny tego grona, co tak często nieszczęście na próg biednych ludzi przynosi – toby
oni stanęli przy pani z sercem, troskliwością i pomocą; oni są chrześcijanie. Niech pani wierzy!
Jednym słowem – rzekł pan Bounderby – ponieważ są tacy cnotliwi, więc wyłączyli cię ze
swego grona. Przyznaj się, kiedy już tak szczery jesteś!
Bywa to jakoś, pani – kończył Stefan, znów szukając pociech w licu Ludwiki – zdarza się
nam, biedakom, że to, co w nas najlepsze, zwraca się przeciw nam i tylko nam wstyd przynosi
i kłopot. A cóż robić? Wiem, że to, co powiedziałem, jest prawdą, jak to, że wysoko – nad
naszym dymem, jest niebo. Jesteśmy więc cierpliwi i sprawiedliwi. Nie mogę przypuścić, aby
cała wina była po naszej stronie.
– A więc, przyjacielu – rzekł pan Bounderby, którego Stefan, nie wiedząc o tym, przywiódł do wściekłości tym jakoby odwoływaniem się do innego, niż jego, sumienia – jeśli będziesz łaskaw i pozwolisz mi, to jedno lub dwa słowa ci powiem. Tylko coś mówił, że nic
nam nie masz do powiedzenia o całej tej sprawie. Chcę, abyś mi to powtórzył, nim dalsze
postanowienie powezmę.
– Powtarzam to raz jeszcze.
– Oto ten pan jest z Londynu – i Bounderby wskazał na Jamesa – ten pan jest z Parlamentu; chciałbym, aby wysłuchał małej między nami rozmowy. To będzie lepiej, niżbym miał mu
ją opowiadać sam później.
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Stefan skłonił głowę przed panem londyńskim i parlamentowym i okazał więcej niż zwykle pomieszania. Zwrócił więc oczy do dawnej swej ochrony, ale spojrzenie Ludwiki, przelotne, ale wymowne, zwróciło go na powrót ku obliczu gospodarza domu.
– No! Jakież są twoje zażalenia? – zapytał Bounderby.
– Nie przyszedłem tu, aby się skarżyć – przypomniał Stefan. – Sam pan po mnie przysłałeś.
– Ależ wy wszyscy – mówił Bounderby krzyżując ręce – macie jakieś pretensje.
Stefan spojrzał nań z chwilową niepewnością; później widocznie zdecydował się na coś.
– Ja, panie, nigdy nie umiałem skarżyć się na losy, choć mi nieraz dobrze od nich się dostało. Bo co prawda, to prawda, że my, panie, siedzimy w błocie. Popatrz pan na miasto – ono
bogate, to prawda; ale popatrz pan na ludzi, którzy muszą w nim mieszkać i prząść, i tkać, i
myć wełnę, aby po groszu zyskiwać na utrzymanie – i tak od kołyski aż do grobu. Jak my
żyjemy? Gdzie my żyjemy? Ilu nas jest i jaki los wszystkich? Popatrz pan, jakie zgubne są dla
nas fabryki i jak prowadzą nas tylko do jednego celu – do śmierci. Przypomnij pan sobie, jak
panowie o nas sądzicie, jak o nas mówicie, jak o nas piszecie, jak na nas wysyłacie deputacje
do ministerstwa i jak zawsze wy macie słuszność, a myśmy zawsze winni – żaden z nas od
urodzenia do śmierci słuszności mieć nie może. Przypomnij pan sobie, że stan coraz się pogarsza, coraz cięższy, coraz twardszy, z roku na rok, z pokolenia na pokolenie. Któż, widząc
to, może sumiennie zaprzeczyć, że to nie jest błoto, nic – tylko błoto!
– Naturalnie – rzekł Bounderby – ale może byś chciał wytłumaczyć temu panu, jak, twoim
zdaniem, można poprawić ten ciężki dla was stan rzeczy? Bo zapewne chcesz powiedzieć, że
wam ciężko.
– Nie, panie, to nie moja rzecz. Ode mnie tego wymagać nie można. Ale trzeba zapytać
tych, co są postawieni nad nami; czy nie na to są, aby obmyślić środki dla poprawienia złego?
– W każdym przypadku mogę ci powiedzieć, co o tym myślę – rzekł pan Bounderby. –
Powinniśmy zrobić przykład z pół tuzina Slackbridge’ów; oskarżyć łajdaków o wichrzycielstwo i zesłać potem na osiedlenie do karnej kolonii.
Stefan poważnie kiwnął głową.
– I wiesz, że to zrobimy – dodał Bounderby przechodząc z wichru w huragan – bo tak
chcemy i tak będzie
– Panie – odpowiedział Stefan ze spokojem stałego przekonania – gdybyście panowie
schwycili stu Slackbridge’ów, gdybyście ich schwycili nicobliczone mnóstwo i związanych w
worki tylu cisnęli w ocean, iżby dla wody miejsca nie było, to błoto zostanie błotem. „Podżegacze niegodziwi!” – zawołał Stefan z gorzkim uśmiechem. – I kiedyż o nich nie słyszano?
Od kiedy zapamiętam, zawsze słyszę „podżegacze!”. Ale nie oni to winni niepokojom. Panie,
nędza i bieda przed nimi już były. Nie mam powodu ich lubić – ale to pewne, że dopóki stan
rzeczy się nie zmieni, nie podobna będzie ich się pozbyć. Wszystko, co znajduje się w tym
pokoju, było tu, nim przyszedłem, i będzie – gdy odejdę. Wynieś pan zegar na okręt i odeślij
go do Nowej Zelandii – przecie czas przez to się nie zatrzyma. Zupełnie tak samo i z Slackbridge’ami. Jeden mniej, jeden więcej, odejdą, przyjdą – a to, co ich rodzi, jest, istnieje.
Rzuciwszy okiem ku stronie, skąd spodziewał się poparcia, zauważył spojrzenie, które
mówiło: „dość już” i ostrożnie wskazywało na drzwi. Cofnął się więc i wziął za klamkę. Ale
nie wypowiedział jeszcze wszystkiego, co mu leżało na sercu. Poczuł w sobie żądzę oddania
wet za wet za poniżające obchodzenie się, którego doznał – i chciał się okazać wiernym towarzyszem dla tych, którzy go się wyrzekli. Zatrzymał się.
– Ja, człowiek biedny i nieuczony, nie mogę więc temu panu powiedzieć, co trzeba zrobić,
aby ten nieszczęśliwy stan rzeczy odmienić, chociaż niektórzy moi towarzysze potrafiliby to
na pewno. Mogę natomiast powiedzieć, jak tego nie należy robić. Silna ręka tego nigdy nie
dokona ani przemoc triumfalna. Również gdy jedna strona, wbrew rozsądkowi, będzie zawsze
miała słuszność, a druga strona, również wbrew rozsądkowi, zawsze będzie winną – rzeczy
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nie odmienią się wcale. Zostawić wszystkiego, jak jest, też nie można. Jeśli pozostawicie tysiące ludzi, żeby żyli, jak żyją dotąd, wciąż w tym samym błocie, to oni będą jednym, a wy
drugim, a pomiędzy nimi i wami stanie ściana czarna, której nikt nie przekroczy, i stać będzie
tak długo, jak długo trwać będzie ta nędza. Jeśli nie podejdziecie do nich serdecznie i z cierpliwością, tak jak oni nawzajem do siebie podchodzą w swoich kłopotach, pomagając jeden
drugiemu – myślę, że ten pan nie widział w swych podróżach narodu, który mógłby ich w
tym przewyższyć – to też nic z tego nie będzie. Dopóki regulować nas będą liczbami jak machiny, dopóki nie będzie miłości i życzliwości, dopóki nie będzie uczuć i pamięci dla drugich,
dopóki nie będzie dusz wierzących i mogących mieć nadzieje, dopóki ci, za którymi „słuszność”, będą przechadzać się obojętni, jakby inaczej byli stworzeni, wymawiając tym, którzy
„zawsze są winni”, ich ludzkie uczucia – dopóty nic się nie odmieni i nie będzie dobrze – jak
nie będzie tego, aby słońce zamieniło się w kawałek lodu.
Stefan kończył trzymając klamkę już wpół otwartych drzwi. Czekał tylko, czy go jeszcze
nie zapotrzebują.
– Poczekaj, poczekaj – zawołał Bounderby zaczerwieniony jak burak. – Gdy tu byłeś raz
ostatni, mówiłem ci, że lepiej by było, żebyś się nie uskarżał i dał za wygraną; mówiłem ci
także, jeśli pamiętasz, że ze wszystkiego, co powiedziałeś, złota łyżka wyglądała jak szydło z
worka.
– Ja nigdy do złotej łyżki pretensji nie miałem – rzekł Stefan.
– Teraz jest mi to jasne i wyraźne, że jesteś jeden z tych, co to wiecznie roznoszą nieukontentowania, i siejesz je po ziarnku, i czekasz żniwa. Oto cel twojego życia, przyjacielu.
Stefan pokręcił głową, mówiąc milczeniem, że ma w życiu inne cele.
– Jesteś kłótliwy, wiecznie niezadowolony, złego charakteru człowiek – rzekł Bounderby.
– Nawet własne wasze stowarzyszenie, ludzie, którzy najlepiej cię znają, nie chcą mieć nic z
tobą do czynienia. Nigdym nie sądził, by oni mogli mieć kiedykolwek słuszność; ale słuchaj
co ci powiem! Dla samej osobliwości zgadzam się z ich zdaniem i także nie chcę mieć z tobą
do czynienia.
Stefan podniósł na mówiącego spokojne spojrzenie.
– Możesz skończyć to, co teraz robisz – rzekł Bounderby kiwnąwszy znacząco głową – a
później idź, dokąd ci się podoba.
– Pan wiesz bardzo dobrze – rzekł Stefan z naciskiem – że jeżeli pan mi robotę odbierzesz,
to już tu jej nigdzie nie znajdę.
– Ja wiem moje, a ty wiesz swoje. Nie mamy już nic sobie do powiedzenia – odrzekł Bounderby.
Stefan rzucił okiem ku Ludwice, ale ona już nań nie patrzyła; więc dławiąc w sobie westchnienie odszedł myśląc: „Boże! Miej litość nade mną na tym świecie.”
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ROZDZIAŁ VI

NA TUŁACZKĘ

Już było ciemno, gdy Stefan opuścił dom pana Bounderby i szybko szedł ulicą. Nic nie
było w owej chwili dalsze jego myślom jak wspomnienie ciekawej staruszki, która go spotkała, gdy pierwszy raz wychodził od Bounderby’ego. Posłyszał szelest znanych mu kroków.
Obrócił się i ujrzał Rachelę w towarzystwie nieznajomej babinki.
Patrzył tylko na Rachelę i jej tylko usłyszał kroki.
– Ach! To ty, Rachelo! Najlepsza moja! I pani tu?
– A cóż? Musisz być znowu zdziwiony, i nie bez przyczyny, że mię widzisz – odrzekła staruszka. – A cóż? Znowu tu przyszłam.
– Lecz jakim sposobem z Rachela? – zapytał Stefan idąc z nimi razem i spoglądając to na
jedną, to na drugą.
– Ot tak; zaznajomiłam się tak dobrze z tą piękną dziewczyną, jak i z tobą – rzekła staruszka wesoło, biorąc na siebie rozmowę. – Czas moich odwiedzin do miasta opóźnił się tego
roku, bo chorowałam na piersi – trzeba było czekać pogodnych i ciepłych dni. Dla tej samej
przyczyny i podróży nie mogłam odbyć w dzień jeden, ale aż dwa dni byłam w drodze, a dziś
przenocuję w hotelu dla podróżnych przy kolei żelaznej – czysty i ładny to domek; jutro o
szóstej z rana wyjadę osobowym pociągiem. Ale! Myślisz sobie może, co to ma za związek z
tą poczciwą dziewczyną? Zaraz ci powiem. Dowiedziałam się, że pan Bounderby ożenił się.
Wyczytałam to w gazetach – napisane bardzo wspaniale, ślicznie napisane. – Staruszka z
wielkim i dziwnym zapałem wymawiała te słowa. – Otóż chciałam zobaczyć żonę pana Bounderby; nigdy jej nie widziałam. I czy uwierzysz? Ona jak na złość nie wychodziła dziś z
domu od południa. Chciałam koniecznie ją zobaczyć więc czekam, czekam i parę razy przeszłam koło tej poczciwej dziewczyny. A że twarz ma taką jakąś przyjazną, więc przemówiłam
do niej, a ona do mnie. Ot, i wszystko; reszty sam się domyślisz, i rychlej, niż bym ja opowiedzieć mogła – jak mi się zdaje.
Jeszcze i teraz Stefan musiał walczyć z niemiłym wrażeniem, jakie na nim robił widok tej
staruszki, chociaż jej zachowanie było szczere i wcale miłe. Z dobrocią sobie właściwą, a
wiedział, że Rachela z nim zgodzi się w tym względzie, ciągnął dalej rozmowę ze staruszką o
przedmiocie, który zdawał się ją najwięcej w życiu obchodzić.
– Wiesz pani, widziałem żonę pana Bounderby – bardzo młoda i bardzo piękna. Ma ciemne myślące oczy i taki spokój w sobie, Rachelo, jakiego nigdy w nikim nie widziałem.
– Młoda i piękna – zawołała staruszka w zachwyceniu. – Piękna jak róża! A! Co za szczęśliwa kobieta!
– Tak, pani, mniemam, że szczęśliwa! – rzekł Stefan i rzucił ku Racheli wątpiące bardzo
spojrzenie.
– Co to: „mniemam”? Ja jestem pewna! Wszakże jest żoną twego pryncypała – zawołała
stara.
Stefan skinął głową twierdząco. – Chociaż co do pryncypała – rzekł spozierając na Rachelę
– już on nie jest moim. Wszystko się skończyło między nami.
– Rzuciłeś pracę? – zapytała żywo i niespokojnie Rachela.
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– A! Rachelo, czy ja jego pracę opuściłem, czy jego praca mię opuściła, na jedno wyszło;
już się z sobą nie spotkamy. Może to i lepiej. Gdybym był pozostał, przykrość by się na przykrość waliła. Może to i dla innych lepiej, że odejdę – i dla mnie samego. W każdym razie stać
się to musiało. Będę szukał szczęścia gdzie indziej i będę musiał Coketown porzucić.
– Gdzie pójdziesz, Stefanie?
– Sam nie wiem – rzekł zdejmując kapelusz i gładząc dłonią swe rzadkie i długie włosy. –
Ale nie odejdę ani dziś, ani nawet jutro. Nie łatwo wiedzieć, gdzie się obrócić, serce więc
omdlewa; ale spodziewam się, że męstwo zejdzie na mnie.
Serce człowieka nie o sobie jedynie myślącego rychło mężnieje. Stefan zaledwie zamknął
drzwi domu Bounderby, wspomniał, że ta konieczność porzucenia Coketown przyniesie korzyść Racheli, bo ją uchroni od wszelkich pytań, dlaczego go nie odstąpiła, jak wszyscy.
Chociaż ciężko mu było rozstać się z Rachelą, chociaż nie wiedział wcale, czy jest na ziemi miejsce, w którym by go nie doścignęły troski, ale czuł niejaką pociechę i ukrzepienie w
tej myśli, iż uniknie męczarni takich jak owe, które w ciągu kilku ostatnich dni znosił, lub że
je zamieni na nieznane – a zatem lżejsze trudności i nędzę. Więc odezwał się szczerze.
– Wiesz co, Rachelo, lżej mi nawet, niżelim z początku mniemał.
Nie godziło się zwiększać bólu Stefana smutnym przewidywaniem, które trapiło jej duszę,
więc mu odpowiedziała tylko ukrzepiającym, ślicznym uśmiechem swoim – i szli dalej we
troje.
Wiek starczy, byle tylko łagodny i miły, wielkie znajduje zachowanie u biednej klasy ludzi. Staruszka była tak szczera i zadowolona, tak pogodnie znosiła cierpienia, które zwiększyły się jednak od ostatniego widzenia ze Stefanem, że i Stefan, i Rachela bardzo się nią
zainteresowali.
– Zajdź do mnie, dobra pani, do mego ubogiego mieszkania – rzekł Stefan. – Wypij z nami
filiżankę herbaty. Rachela także pójdzie; a później odprowadzę panią do jej zajazdu. Może
nieprędko już, Rachelo, będę się mógł ucieszyć obecnością twoją w mym domu.
Kobiety zgodziły się na propozycję. Gdy zawrócili w bliską uliczkę, Stefan rzucił wzrok
badawczej trwogi na swe okno, lękając się ujrzeć w nim groźne widziadło swego życia. Szatan jego losów opuścił go od kilku tygodni i nie dawał wieści o sobie. Jedynym śladem jej
ostatniego pobytu było spustoszenie w pokoiku i kilka siwych włosów na głowie robotnika.
Weszli. Zapalił świecę, postawił przyrząd herbaciany, przyniósł z dołu wrzącej wody i podał cukier, herbatę, łyżeczkę jedną i masło przyniesione ze sklepiku. Chleb był świeży i
smaczny masło dobre, cukier w kostkach. – Naturalnie dowód to, mój panie, że te łajdaki,
robotnicy, żyją jak książęta. – Rachela zajęła się herbatą. Od wielu dni Stefan nie widział gościa u siebie. Podzielał więc, rad, z gośćmi wspaniałą ucztę; jadł ze smakiem, więcej niż zwykle – co znów popierało twierdzenie bogaczy, że ci ludzie są bez oględności na przyszłość.
Rzeczywiście!
– Nie wiem nawet twego nazwiska, dobra pani – rzekł Stefan.
Staruszka nazwała siebie panią Pegler.
– Wdowa, jak sądzę – zapytał Stefan.
– Już od dawna. – Mąż pani Peglerowej, mąż bardzo dobry, zmarł, według rachunku wdowy, w czasie, kiedy Stefan się rodził.
.– Biedak musiał boleć, że zostawia taką poczciwą kobietę, jak pani – rzekł Stefan. – Dzieci nie ma?
Filiżanka pani Pegler stuknęła jakoś kilka razy o podstawkę; staruszka widać była nerwowa...
– Nie! – rzekła. – Teraz nie mam, teraz nie mam.
– Poumierały pewno, Stefanie – szepnęła Rachela rzewnie.
– Przepraszam, żem rozpoczął tę rozmowę – zawołał Stefan. – Powinienem był pamiętać,
że mogę urazić bolejące serce. Bardzo mi przykro.
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Gdy tak się uniewinniał, filiżanka staruszki drżała coraz bardziej.
– Miałam syna i bardzo dobrze mu się działo, bardzo dobrze. Ale o nim nie mówmy lepiej.
Teraz on – postawiła nagle filiżankę i machnęła w dół ręką, jakby chciała tym ruchem powiedzieć: „umarł”, ale poprawiła się: – Teraz go straciłam.
Stefan wyrzucał sobie znowu, że podniósł tak przykry staruszce temat – gdy gospodyni
domu odemknęła drzwi, wywołała go i coś mu szepnęła do ucha. Pani Pegler nie była wcale
głuchą, bo dosłyszała kilka słów gospodyni.
– Bounderby! – krzyknęła w przestrachu, odskakując od stołu. – O! Ukryjcie mię! Niech
mię nikt nie widzi! Niech nic wchodzą, dopóki ja stąd nie wyjdę. O! Proszę was, proszę! –
Drżała i straszliwie była wzruszoną. Rachela daremnie starała się ją uspokoić.
– Cicho! Cicho, pani! – rzekł zdumiony Stefan. – To nie pan, ale pani Bounderby; czyż się
lękasz tej, o której z takim zachwyceniem przed chwilą wspominałaś?
– Ale czyś pewny, że to pani, nie pan? – zapytała jeszcze drżąca.
– Najpewniejszy.
– To dobrze; tylko przy niej nie mówcie do mnie, nie zważajcie na mnie – prosiła staruszka. – Niech ja sobie zostanę na boku, w tym kątku.
Stefan pokiwał głową, spojrzał na Rachelę, jakby żądając objaśnienia, ale Rachela nic powiedzieć nie umiała. Wziął świecę, zeszedł ze schodów i wkrótce powrócił przyświecając
Ludwice wchodzącej do pokoju. Towarzyszył jej Tomasz.
Rachela stanęła na stronie, mając czepek i szal w ręku, gdy Stefan, zadziwiony wielce odwiedzinami, postawił świecę na stole. Później oparł obie ręce na nim i czekał, co powie Ludwika.
Pierwszy to raz Ludwika weszła do nory jednej z „Rąk” Coketown; po raz pierwszy stanęła wobec stworzenia należącego do tej klasy. Wiedziała o istnieniu tych ludzi tylko z cyfr.
Wiedziała, jakiej i ile roboty pewna liczba „Rąk” w danym czasie wykonać może. Znała ich
tłum, gdy ciągnął do swego gniazda lub z niego wychodził jak mrówki i żuczki. Ale tysiąc
razy więcej czytała o zwierzętach i owadach pracujących, niźli o ludziach, którzy tak do nich
podobni byli. Tyle tylko wiedziała, że to c o ś pracuje, że to c o ś pobiera zapłatę, że to
c o ś podlega prawu popytu i podaży, że to c o ś walczy przeciw tym prawom i wpada przez
to w kłopoty, że to c o ś głoduje, gdy zboże jest drogie, i przejada się, gdy jest tanie, że to
c o ś przynosi taki procent zbrodni, taki znów nędzy; że to tanie c o ś, w ogóle, służy dla
wytworzenia ogromnego bogactwa; że to c o ś, od czasu do czasu burzy się jak morze, wlewa, robi wiele szkód i zniszczeń (przeważnie sobie) i opada. Tak ona znała „Ręce” Coketown.
Ale nigdy nie przyszło jej na myśl rozdzielić to c o ś ogólne na jednostki, jak nie przychodzi
do głowy nikomu rozdzielić morze na krople, z których się składa. Stała chwilę rozglądając
się po pokoju. Od paru krzeseł, od paru książek od tanich obrazków, od łóżka i stolika oko jej
przeszło na Stefana i na dwie niewiasty.
– Przyszłam z wami pomówić z powodu dzisiejszego zajścia. Jeśli pozwolicie, chciałabym
stać się wam pomocna. Czy to wasza żona? Rachela podniosła oczy; n i e, wyraźnie w nich
było wypisane.
– Przypominam sobie – rzekła Ludwika rumieniąc się z powodu swojej omyłki – żem słyszała o waszych nieszczęściach, chociaż wtedy nie zwróciłam uwagi na szczegóły. Nie
chciałam wam tym pytaniem zrobić przykrości ani komukolwiek z obecnych. Gdybym jeszcze coś powiedziała, co by nieprzyjemne wam być mogło, przebaczcie i wierzcie, że tylko
niedoświadczenie i nieświadomość moja tego przyczyną.
Jak przed tym mimo woli Stefan zwracał się w rozmowie do Ludwiki, tak obecnie Ludwika mimo woli zwracała się do Racheli. Jej sposób mówienia był krótki, urywany a mimo to
nieśmiały i niepewny.
– Powiadał wam, co zaszło między nim a moim mężem? Zapewne jesteście pierwszą jego
pociechą i ochroną.
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– Mówił mi tylko o skutku rozmowy, śliczna pani – rzekła Rachela.
– Coś mi się zdaje, że gdy kto straci robotę u jednego przedsiębiorcy, to jej nigdzie nie
znajdzie? Wszakże tak mówiono?
– Trudno istotnie znaleźć robotę – prawie nie podobna człowiekowi, nie mającemu u
przedsiębiorców dobrej opinii.
– Cóż to jest zła opinia?
– Gdy mają robotnika za niespokojnego.
– Więc uprzedzenie własnej jego klasy i uprzedzenie ludzi klasy przeciwnej tak samo go
niszczą! Czyż te klasy tak ostro są rozdzielone w Coketown, że między nimi nie ma miejsca
dla jednego uczciwego rzemieślnika?
Rachela poruszyła głową milcząc.
– Stał się człowiekiem podejrzanym dla swych towarzyszy – mówiła Ludwika – bo nie
chciał, czy nie mógł należeć do ich stowarzyszenia, ponieważ tak komuś obiecał – myślę, że
wam? Czy mogę się zapytać, dlaczego to zrobił?
Rachela zapłakała. – Ach! Nie wymagałam tego od biedaka, nie! Prosiłam go tylko, aby
dla własnego dobra nie wdawał się w rozruchy, nie sądząc, aby ta rada moja sprowadziła mu
taką biedę i nędzę. Ale wiem, że sto razy umrzeć gotów raczej, niż zmienić raz wyrzeczone
słowo. Znam jego na to za dobrze.
Stefan ze swoją myślącą miną słuchał spokojnie, oparłszy podbródek na ręku. Na koniec
odezwał się mniej pewnym, niż zwykle, głosem.
– Nikt w świecie, oprócz mnie, nie wie, jaką cześć, jaką miłość, jakie uwielbienie i szacunek mam dla Racheli i dlaczego tak jest. Kiedym przyrzekł, mówiłem jej wtedy prawdę: że
ona jest moim aniołem stróżem. Dlatego obietnica ta święta jest. Dałem ją na wieki i dotrzymam – do grobu!
Ludwika zwróciła się ku niemu i skłoniła przed nim głowę z szacunkiem, który był w niej czymś
zupełnie nowym. Od Stefana przeniosła oczy na Rachelę, a twarz jej oblokła się rzewnością.
– Cóż poczniecie? – zapytała go, a głos jej był czuły i troskliwy.
– A cóż, pani! – odpowiedział Stefan krzepiąc się na duchu.– Kiedy tu skończę robotę,
pójdę jej szukać gdzie indziej; trzeba próbować. Uda się czy nie, człowiek musi próbować,
ciągle musi próbować. A jeśli nie, to położyć się i umrzeć.
– Jakże się stąd oddalicie?
– Pieszo, dobra pani, pieszo. – Ludwika zarumieniła się, sakiewka znalazła się w jej ręku,
szelest papieru dał się słyszeć i bankowy bilet okazał się na stole.
– Rachelo, ty mu powiedz, bo ty wiesz, jak mówić, nie urażając nikogo – że ja z serca mu
to ofiaruję na wydatki podróżne tylko. Wszak mu to powiesz?
– Nie mogę się tego podjąć – rzekła Rachela odwracając od niej głowę. – Niech panią Bóg
błogosławi, że myślisz o tym biedaku z taką troskliwością. Ale on wie lepiej, co mu przystoi.
W twarzy Ludwiki widać było nieco zdziwienia, nieco obawy, a wiele współczucia. Stefan, tak zwykle powściągliwy, który tak wiele zimnej krwi okazał w ostatniej rozmowie z
panem Bounderby, nagle stracił władzę nad sobą i stał teraz z twarzą ukrytą w dłoniach.
Ludwika wyciągnęła rękę ku niemu, ale wstrzymała się i stanęła nieruchoma.
– Nawet sama Rachela – rzekł Stefan odejmując ręce od twarzy – nie mogłaby być lepszą
od ciebie, pani. I aby okazać żem ani niewdzięczny, ani nierozsądny, przyjmę, jeśli pozwolisz, dwa funty szterlingi. Pójdę pracować, aby to odrobić. A najmilszą robotą moją będzie ta,
która mi dozwoli okazać ci wdzięczność moją, dobra pani, za twoje litośne postępowanie.
Musiała więc wymienić bankowy bilet na kwotę, na jaką Stefan się zgadzał. Człowiek ten
nie był ani ukształcony, ani piękny, ani zgrabny; a jednak w przyjęciu ofiary i w prostym podziękowaniu za nią okazał tyle szlachetnego wdzięku, ile żaden lord Chesterfield12 przez sto
lat w syna swego nie wpoi.
12

Aluzja do słynnych listów lorda Chesterfielda, w których udziela on synowi rad, jak powinien postępować
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Tomasz siedział na łóżku kiwając nogami i trzymając obojętnie w ustach główkę swej laski. Widząc siostrę zabierającą się do wyjścia, wstał nagle i odezwał się:
– Zatrzymaj się chwilkę, Ludwiko! Nim oddalimy się, mam słówko powiedzieć temu
człowiekowi. Przyszła mi jedna rzecz na myśl. Wyjdziemy na schody, Stefanie, a ja ci opowiem, o co idzie. Światła nie potrzeba!
Widoczna była niecierpliwość Tomasza, gdy ujrzał, że Stefan zbliża się do stołu, aby
wziąć świecę. – Światła nam nie potrzeba – powtórzył.
Wyszli obydwaj, a Tomasz zamknął drzwi i trzymał je za klamkę. – Otóż – szepnął – zdaje
mi się, że będę ci mógł poradzić na twoją biedę; nie pytaj jak. Sam jeszcze nic powiedzieć nie
mogę. Ale spróbuję.
Oddech jego jak ogień palił ucho Stefana.
– To nasz stróż bankowy wezwał cię do nas dzisiaj. Nazywam go naszym stróżem, bo i
sam pracuję w banku.
A Stefan myślał, dlaczego ten młody człowiek taki niespokojny i mówi tak nieskładnie.
– Powiedzże mi teraz, kiedy odejść zamierzasz?
– Dziś poniedziałek, więc w piątek lub sobotę w nocy wyruszę.
– Nie wiem, czy mi się uda ci dopomóc, jednak chcę. To moja siostra jest u ciebie, wiesz;
ale i ja chciałbym coś dla ciebie zrobić. Nie uda się, to i cóż? Spróbować nie zawadzi. Więc
słuchaj: czy ty poznasz naszego stróża spotkawszy go?
– Najpewniej – rzekł Stefan.
– To dobrze. Od dziś aż do twego odjazdu, po skończonej robocie przechadzaj się wieczorem około banku, co dnia, godzinkę albo więcej. Czy to potrafisz? Ale nie pokazuj, że czekasz na co, jeśliby cię stróż zauważył! Bo ja mu nic nie powiem o tobie, dopóki czegoś nie
dokażę. W takim razie będzie miał ode mnie słówko albo bilecik, który ci odda; ale tylko w
takim razie, rozumiesz?
– Bardzo dobrze – rzekł Stefan.
– Teraz słuchaj – dodał Tomasz. – Czyś pewny, że się nie omylisz i nic nie zapomnisz?
Powracając opowiem siostrze, co mam na widoku; zdaje mi się, że ona chętnie to zatwierdzi.
Słuchajże? Czy rozumiesz? Czy pojąłeś? Dobrze. No, chodźmy, Luciu!
Odemknął drzwi wołając siostry, ale nie wszedł do pokoju, ani też czekał, aby mu poświecono ze schodów. Już był połowę ich przebiegł, gdy siostra zaczynała zstępować, i dopiero na
ulicy podał jej rękę.
Pani Pegler pozostała w swoim kąciku, dopóki brat i siostra nie odeszli, a Stefan nie powrócił ze świecą. Zachwycona była panią Bounderby i, rzecz niepojęta, aż płakała, że ta pani
jest taka śliczna! Wesołość jej znikła jednak zupełnie, gdyż pani Pegler obawiała się, by
przedmiot jej podziwu nie wrócił przypadkiem albo by ktoś inny nie przyszedł. Zresztą było
już późno dla ludzi wstających rano; Stefan i Rachela odprowadzili tajemniczą staruszkę do
jej gospody, gdzie się z nią rozstali.
Wracali oboje, dążąc do rogu ulicy, na której mieszkała Rachela – i im byli bliżej, tym
cięższe myśli gniotły ich serca. Gdy stanęli na miejscu, na którym zwykle rozstawali się po
swych rzadkich spotkaniach, zatrzymali się, oniemieli – bo każde z nich obawiało się przemówić.
– Postaram się zobaczyć z tobą, Rachelo, nim opuszczę to miasto, lecz jeżeli...
– Nie będziesz mógł, Stefanie, wiem to; lepiej więc od razu pomówmy otwarcie.
– Zawsze masz słuszność. Śmielsza i lepsza jesteś. Właśnie myślałem, że przez te parę dni,
które mam tu pozostać, lepiej dla ciebie, aby cię nikt ze mną nie widział. To mogłoby ci tylko
kłopotu przyczynić, nic więcej.
– Mnie nie o to idzie, ale o naszą dawną umowę – wiesz? Ona to wzbrania nam widzieć
się.
młody angielski dżentelmen.
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– Dobrze, dobrze – rzekł Stefan z westchnieniem. – Dlatego i lepiej...
– Napiszesz do mnie, Stefanie; napiszesz o wszystkim, co ci się przytrafi?
– Napiszę! Cóż więcej? Niech Bóg będzie z tobą, niech cię Bóg błogosławi, niech ci Bóg
zapłaci, niech cię w swej świętej opiece zachowa.
– I niech ciebie Bóg prowadzi w tułactwie twoim i ześle ci spokój.
– Mówiłem ci, Rachelo – rzekł Stefan – w noc ową, że obok gnębiącej mnie myśli postawię twój obraz; on mię zawsze ochroni. I teraz przytomna mej duszy jesteś; patrzę na los mój
śmielej. Niech cię Bóg błogosławi! Dobranoc. Bywaj zdrowa!
Pożegnanie to, jakkolwiek proste i pospieszne, na zwykłej ulicy, pozostało atoli świętym
wspomnieniem dla tych dwóch zwykłych istot. Utylitarni ekonomiści, skostniali, wysuszeni
nauczyciele, protektorzy faktu, trębacze licznych drobnych wiar! Zawsze będziecie mieli
biednych koło siebie; starajcież się w nich rozwinąć, dopóki czas jeszcze, szczytne potęgi:
wyobraźnię i uczucie, by nimi upiększali swe życie, tak ogołocone z ozdoby. Inaczej – przyjdzie dzień waszego triumfu, wszelka ułuda zamrze w ich duszach i biedni staną oko w oko z
nagą i twardą dolą. Wtedy rzeczywistość, wilczym głosem rozdrażniona, zjawi się – i będzie
po was!
Stefan pracował dzień, i jeszcze dzień, nie pocieszony żadnym przyjaznym słowem, unikany przez wszystkich. Pod koniec drugiego dnia prawie skończył robotę; pod koniec trzeciego – warsztat jego był pusty.
Podczas pierwszych dwóch dni wystał dłużej niż umówioną z Tomaszem godzinę przed
bankiem – i niczego się nie doczekał, ani złego, ani dobrego. Żeby sumiennie dopełnić przyrzeczenia, postanowił całe dwie godziny trzeciego a ostatniego wieczora czekać.
Siedziała tam w oknie pierwszego piętra owa pani, która gospodarowała u pana Bounderby
– Stefan widział ją tam już poprzednio; był tam także stróż bankowy, który to rozmawiał z tą
panią, to wyglądał przez okienko, znajdujące się we drzwiach banku, to wychodził, we
drzwiach tych stawał, zapewne, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Gdy pierwszy raz wyszedł, Stefan pomyślał, że może jego szuka; ale stróż tylko powoli potoczył za nim okiem i
nic mu nie powiedział.
Stać dwie godziny po ciężkiej pracy – rzecz męcząca. Stefan to siadał na schodkach, to
opierał się o mur arkady, to chodził tędy i owędy; słuchał dzwonów kościoła, stał i patrzał na
igrające dzieci, świadom, iż bezcelowość jego zachowania zwraca nań uwagę. Po godzinie
spadła nań ciężarem myśl, że może w oczach ludzi wszystkich jest podejrzanym człowiekiem.
Nareszcie zjawił się zapalacz lamp i w ślad za nim zaczęły gorzeć dwa rzędy świateł, coraz
dalej, dalej po ulicy. Pani Sparsit zamknęła okno i okiennice i weszła na górę po schodach.
Oddaleniu się jej towarzyszyło posuwające się światło koło drzwi pierwszego piętra i koło
jego dwóch okien.
Powoli jeden róg zasłony na drugim piętrze uchylił się nieco, jak gdyby oko wróżki bankowej tam się znajdowało, następnie uniósł się drugi róg zasłony, jak gdyby tkwiło tam oko
woźnego. A jednak żadne polecenie nie przychodziło do Stefana. Lekko mu się zrobiło, gdy
nareszcie dwie godziny upłynęły, i szybko oddalił się, jak gdyby nagradzając tym sobie przykrość długiego czekania.
Miał tylko pożegnać swą gospodynię i przylec na godzinkę na posłaniu na ziemi, bo
wszystko było upakowane do podróży. Chciał opuścić miasto przed świtem, pierw nim „Ręce” zaczną się zbierać do roboty.
Rano wstał, pożegnał spojrzeniem smutnym mieszkanko swe, dumając, czy je kiedy ujrzy
w życiu i ruszył. Miasto było puste; zdawało się, że mieszkańcy woleli wszyscy wynieść się,
niż ze Stefanem mieszkać. Wszystko wydawało się o tej porze szare. Nawet podnoszące się
słońce formowało jakąś ledwo bladą przestrzeń, podobną do smutnego morza.
Idąc przez ulicę, na której mieszkała Rachela – chociaż mu to nie było po drodze; przez
ulice czerwonoceglaste, około wielkich magazynów, koło fabryk milczących w tej chwili,
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przez szyny drogi żelaznej, na której światła, ostrzegające nocą, omdlewały w brzasku dnia;
około czerwonych domków zamiejskich, gdzie zasmolona sadzą zieloność była przysypana
brudnym pyłem, jak chusta zatabaczona; przez popioły węglowe i inne nieczystości – Stefan
dostał się wreszcie na wzgórze za miastem i spojrzał poza siebie.
Już dzień promiennie rozpostarł się nad Coketown; sygnaturki dzwoniły na robotę. Domowe ogniska nie były jeszcze rozpalone i wysokie kominy wzbijały się ku niebieskiemu
sklepieniu, jakby je na wyłączną posiadły własność. Wkrótce, zionąc zatrutym tchnieniem,
osnuły je tumanem, chociaż, przez pół godziny przynajmniej, niektóre sczerwienione okienka
ukazywały mieszkańcom Coketown słońce, które dla nich wiecznie w zaćmieniu poza całunem dymu się objawiało.
Patrzeć nie na kominy, lecz na ptastwo; widzieć na sobie kurz drogi, zamiast pyłu z węgli i
sadzy; przeżywszy tyle lat poznawać się niejako dopiero, jak wesoły chłopak, z różowym
porankiem – dziwne się wydawało Stefanowi. Z tą myślą w głowie, z marzeniem w sercu, z
zadumanym obliczem, z węzełkiem na plecach, szedł Stefan po wielkiej drodze. A drzewa
chyliły się nad nim jak baldachim, szemrząc mu o tym kochającym i wiernym sercu, które
zostawił tam, w mieście.
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ROZDZIAŁ VII

PROCH ARMATNI

Pan James Harthouse, oddawszy się w służbę swej partii, wkrótce znakomicie się w niej
odznaczył. Jeżdżąc na ekonomii politycznej, coraz bardziej obojętny na wszystko, trafnie wydobywając uczciwość z nieuczciwości, co jest grzechem najpospolitszym i najwięcej szanowanym ze wszystkich politycznych grzechów – rychło stał się bardziej godnym uwagi i uważany był za najbardziej obiecującego człowieka partii. Łatwe sumienie było wielką dlań
dźwignią; z jej pomocą mógł przystać z uśmiechem do sekty wyznawców twardego faktu,
jakby w niej się urodził – i odrzucić wszelkie inne wyznania, jako świadomą hipokryzję.
– My im nie wierzymy droga pani Bounderby, i oni sobie samym nie wierzą. Cała różnica
między nami a między wykładowcami cnoty, dobroczynności, filantropii – mniejsza o ich
nazwę – leży w tym, że my wiemy, iż to bzdury, i wyznajemy to głośno; oni zaś tego samego
są zdania, ale nie wypowiedzą go za nic.
Takie zasady nie powinny by jej razić ani doń uprzedzać – wszakże były wcale bliskie zasadom jej ojca i jej wychowania. Czemuż ją raziły? Jakaż była różnica między tym, czego ją
w domu nauczono, a tym, czego uczyło ją życie, skoro i wówczas, i teraz wiązano ją do twardej rzeczywistości, obierano ją z wszelkiej wiary? Czy mógł James Harthouse podkopywać w
tej duszy jakieś zasady, skoro Tomasz Gradgrind, w niewinnych latach jej młodości, założył
w niej fundamenty zdań swoich?
Tym gorzej było jej w tym okresie życia, że w jej duszy, wpierw nim praktyczny ojciec zaczął ją formować, zaległy zarodki wyższych i szlachetniejszych pojęć ludzkich, o których
nigdy nie słyszała – i wytworzyły w niej wątpliwość i żal niezmierny. Wątpliwość – bo
wszystkie jej lepsze popędy zabijane były bez litości w młodocianych latach; żal – o za cóż ją
z nich odarto, jeśli one były tchnieniem prawdy i wiary? Dla natury tak przywykłej panować
nad sobą, a obecnie rozdartej i podzielonej, filozofia Jamesa była usprawiedliwieniem i pociechą. Jeśli wszystko jest nicością – nic nie utraciła, nic nie poświęciła. „Wszystko mi jedno”
– rzekła ojcu, gdy jej polecał oświadczyny Bounderby’ego. „Wszystko mi jedno” – powtarzała teraz. I ciągle z ponurą pociechą powtarzając sobie: „wszystko mi jedno” – poszła tą
drogą i idzie nią odtąd.
Ku czemu? Krok za krokiem, naprzód i w dół, coraz bliżej pewnego końca; ale tak powoli,
że wydaje się jej, iż stoi w miejscu. Co do pana Harthouse’a, nie obchodzi go ani interesuje,
dokąd on zdąża; nie miał nigdy stałych planów, wyraźnych zamiarów przed sobą; żadne zło
nie budziło go z lenistwa. Bawił się wszystkim i zajmował, o ile to przystało tak miłemu salonowcowi; może nawet trochę więcej, niżeli by chciał się przyznać, mając do zachowania drogą mu reputację światowego człowieka. Wkrótce po swoim przybyciu pisał od niechcenia do
brata – owego szanownego a wesołego członka Parlamentu – że rodzina Bounderby jest „bardzo zabawna”, później mu doniósł, że pani Bounderby nie jest wcale Gorgoną jak mniemał,
ale młodą i bardzo piękną kobietką. Później wcale o nich w listach nie wspominał, ale
wszystkie wolne chwile poświęcał ich domowi. Często tam bywał, włócząc się z wizytami po
Coketown i okolicy. Bounderby sam go ciągnął, pochlebiało to staremu samochwalcy, że
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mógł przed całym światem głosić, iż nie dba wcale o wysokie stosunki – ale ponieważ córka
Tomasza Gradgrinda lubi je, to niechaj sobie bywa w ich domu ten pan z wielkiego świata.
James tymczasem myślał, że byłoby to nowym zupełnie przeżyciem, gdyby ta twarzyczka,
tak piękniejąca uczuciem dla szczeniaka mogła i dla niego się poruszyć.
Był bystrym obserwatorem; miał dobrą pamięć i nie zapomniał ani joty z owych zwierzeń
brata-szczeniaka. Zestawił je z tym, co sam dostrzegł w siostrze, i zrozumiał młodą kobietę.
Zapewne lepsza i głębsza część jej charakteru niedościgła była dla jego badań – bo w naturze
człowieka jak w morzu: głębia odpowiada głębi; ale resztę okiem doświadczonym dokładnie
wyczytał.
Bounderby nabył o piętnaście mil od Coketown dom z gruntami. Dojechać tam można
było wprędce drogą żelazną, przerzuconą górą ponad dziką okolicą, porytą opuszczonymi
szybami, a w nocy znaczoną ogniami i cieniami maszyn wyciągowych przy wejściach do kopalń. Okolica ta stopniowo łagodniała i zmieniała się w pobliżu domu nabytego przez Bounderby’ego w pejzaż sielski, ozłocony żółtym kwieciem, milący się na wiosnę białym kwiatem
akacji, ocieniony przez całe lato liśćmi gajów.
Najwyższą przyjemność sprawiło Bounderby’emu zamieszkanie w tej miłej niewielkiej
posiadłości i sadzenie z demonstracyjną skromnością kapusty na kwietnikach. Upodobał sobie koszarowe życie wśród eleganckich mebli i nawet obrazy prześladował opowieściami o
swym pochodzeniu.
– Widzi pan – mawiał do gości – słyszałem, że Nickits (tak nazywał się bankrut, po którym
nabył tę posiadłość) dał 700 funtów za ten obraz „Wybrzeże morskie”. Szczerze mówiąc, nie
wiem, czy w życiu moim spojrzę na niego siedem razy, więc każde spojrzenie wypadnie mi
na sto funtów, a może i na więcej. Bo, na Boga! Nie powinienem zapominać, żem tylko Jozjasz Bounderby z Coketown. Śliczny obraz – prawda? Otóż przed laty jedyne obrazy, jakie
mogłem zdobyć bez kradzieży, były to kartki przylepiane na puszkach szuwaksu, na których
wyobrażony był człowiek golący się przed wyglansowanym butem. Szuwaksem tym z radością czyściłem niejedną parę cudzego obuwia i byłem bardzo szczęśliwy, gdym mógł próżny
słoik za jaki grosz odsprzedać. – A potem mówił do Jamesa tymże samym stylem:
– James, masz tu pan podobno parę koni; przyprowadź z pół tuzina więcej, a znajdziemy
dla nich miejsce. Stajnia dwanaście ich obejmie. Nickits podobno dwanaście ich trzymał.
Człowiek ten, gdy był jeszcze chłopcem, chodził do szkół w Westminster jako stypendysta
królewski, a ja wtedy żywiłem się, czym mogłem, a sypiałem w koszach na targowisku. Czyż
mnie potrzeba dwanaście koni? Dla mnie dość jednego. Nie mógłbym patrzyć na pyszne
mieszkanie tych zwierząt i myśleć, jaki to nędzny ja sam miałem kiedyś przytułek. Nie mógłbym na nie patrzyć i nie kazać ich wyrzucić. Widzisz to miejsce? Przyznasz, że o piękniejsze
trudno w Anglii, a może i w świecie; mniejsza o to. Jozjasz Bounderby z Coketown siedzi tu
jak robak w orzechu. Tymczasem Nickits (jak mi wczoraj ktoś powiedział), który grywał w
sztukach łacińskich w szkole westminsterskiej przed najznakomitszą w kraju publicznością,
przyklaskującą mu z całej siły, jest dziś na wpół wariat – tak, panie, półwariat – i mieszka na
piątym piętrze w jakimś ciemnym zaułku w Antwerpii.
W tym to cienistym przybytku, w gorący dzień letni, postanowił pan Harthouse zbadać,
czy twarzyczka marząca mieniąca się radością na widok szczeniaka, nie rozpromieni się i dla
niego.
– Jestem szczęśliwy, że przypadkiem panią samą znajduję. Już dawno bardzo pragnąłem z
panią porozmawiać.
Samotność ta pani Bounderby nie była niczym szczególnym; właśnie o tej godzinie bywała
samotna w miejscu, gdzie ją spotkał, bo tam najbardziej lubiła się przechadzać. Było to u wejścia do ciemnego gaju; leżało tam kilka obalonych drzew, na których lubiła siadać, wpatrując
się w przeszłoroczne upadłe liście jak kiedyś wpatrywała się w gasnące popioły kominka.
Usiadł koło niej i popatrzył jej w oczy – Brat pani, młody Tomasz...
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Rumieniec zagorzał na jej licu, oko z ciekawością zwróciło się na mówiącego.
Pan Harthouse pomyślał sobie: „Nigdy w życiu nie widziałem nic tak ślicznego i pociągającego, jak promienność jej twarzy.” Jego twarz myśl tę zdradzała – i kto wie, czy nie rachował na tę wymowę wyrazistego oblicza.
– Przepraszam panią... wyraz braterskiego przywiązania na twarzy pani taki pełny wdzięku! Jak ten Tomasz powinien być dumnym z tego. Przepraszam; może to nie uchodzi, ale
jestem zniewolony, przymuszony – uwielbiać.
– Aa! Pan bardzo wrażliwy – rzekła spokojnie.
– Pani! Wiesz dobrze, że ja nie udaję. Wiesz sama, żem dość lichy szmat ludzkiej natury,
zawsze gotów zaprzedać się za każdą rozsądną cenę; niezdolny do scen sielankowych.
– Czekam – odrzekła – na dalsze objaśnienia pana, tyczące się mego brata.
– Surowa pani jesteś dla mnie, lecz zasługuję na to. Jam niegodziwe stworzenie – jedno we
mnie dobre: nie jestem fałszywy. Zachwyciłaś mię pani i oddaliłaś od mego przedmiotu –
którym był brat pani. On obchodzi mię szczerze.
– Czyż pana cokolwiek obchodzi, panie Harthouse? – zapytała na pół niedowierzająca, na
pół wdzięczna.
– Gdybyś mię była zapytała pani o to, kiedym pierwszy raz tu przybył, śmiało odpowiedziałbym: nic wcale. Teraz jednak, choćby mnie posądzono o udawanie, choćby mi nie uwierzono, muszę odpowiedzieć: tak, pani.
Poruszyła się lekko, jakby chciała coś powiedzieć, a nie mogła wydobyć z siebie głosu. Na
koniec rzekła:
– Panie Jamesie, wierzę panu, że mój brat obchodzi pana.
– Dziękuję pani. Chciałbym panią przekonać o tym. A wiadomo pani że chcieć coś – rzadko mi się zdarza. Ale dość o tym. Uczyniłaś pani dla Tomasza wiele – tak go kochasz; całe
życie pani jest tylko wzniosłym zaparciem się siebie dla niego. O! przebacz mi! znów odbiegłem od przedmiotu. Tomaszem interesuję się tylko ze względu na niego samego.
Ludwika chciała powstać i odejść, ale James zmienił kierunek rozmowy w tym momencie,
więc pozostała na miejscu.
– Pani – mówił dalej lżejszym już tonem, starając się jednak okazać, ile go kosztuje ta
zmiana głosu, co miało jeszcze większą wymowę niż uprzedni jego ton. – Nie widzę w tym
nic bardzo nagannego, jeśli młody człowiek w latach brata pani jest trochę lekkomyślny, roztrzepany i rozrzutny – słowem, jeśli nieco sobie pozwala. Czyż nie prawda?
– Tak jest.
– Będę otwartym. Czy pani wiesz, że on grywa?
– Zdaje mi się, że się zakłada.
Harthouse czekał, jakby w tych słowach nie widział jeszcze odpowiedzi, więc dodała:
– Wiem na pewno, że to robi.
– I naturalnie przegrywa?
– Tak.
– Każdy przegrywa, kto się zakłada. Przepraszam, że w to się wdaję – pani nieraz musiałaś
mu pomagać pieniędzmi? – Siedziała dotąd z oczyma spuszczonymi, ale na to pytanie spojrzała na Jamesa badawczo i z urazą.
– Przebacz, pani, niedarowaną na pozór ciekawość. Lękam się, aby Tomasz nie narobił sobie kłopotów, i chciałbym mu być pomocny moim smętnym doświadczeniem. Czyż mam
powtórzyć, że to jest z miłości dla niego? Czy to konieczne?
Zdawało się, że chce odpowiedzieć, ale żadne słowo nie wybiegło jej na usta.
– Aby szczerze nareszcie powiedzieć pani, co myślę – rzeki James, znów udając jakaś
walkę z sobą, ale tonem coraz lżejszym; – oto wątpię, czy Tomasz miał kiedykolwiek w życiu
jakieś możliwości i – przebacz pani moją prostotę – czy kiedykolwiek pokładał zaufanie w
swoim przezacnym ojcu?
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– Nie zdaje mi się – rzekła Ludwika. Na to wspomnienie o ojcu rumieniec wystąpił na jej lice.
– I również – sądzę, że pani mię zupełnie rozumiesz – nie było i nie ma zaufania między
nim, a jego szanownym szwagrem?
Ludwika coraz mocniej rumieniła się, twarz jej pałała; odrzekła słabym głosem: – nie zdaje
mi się także.
– Pani Bounderby – rzekł James po chwili milczenia. – Niechże dla dobra Tomasza będzie
zaufanie między mną a panią. Wszak Tomasz znaczne już sumy pożyczył od pani?
– Pojmujesz, panie Harthouse – odpowiedziała Ludwika po chwili wahania (była zakłopotana i zmieszana tą rozmową, zachowała jednak zwykłą powściągliwość) – że jeśli panu powiem, co chcesz wiedzieć, nie będzie to ani skarga, ani żal po tym, com uczyniła. Nie skarżę
się na nic i na nikogo, a com zrobiła – uczyniłam z przyjemnością.
„No! Odważna!” – pomyślał Harthouse.
– Kiedy wyszłam za mąż, mój brat miał już wiele długów – wiele, jak na niego; tyle, że
musiałam sprzedać niektóre moje niepotrzebne klejnociki. Nie było w tym żadnego poświęcenia. Nawet kontenta byłam, że się ich pozbyć mogłam. Nie przywiązywałam do nich żadnej
wartości; były mi na nic.
Czy wyczytała w jego twarzy, czy też obawiała się, by nie odgadł, że te klejnociki pochodziły od jej męża? Zamilkła i zarumieniła się mocno. Żeby był nie odgadł tego pierwej, to
pewno domyśliłby się w tej chwili, nawet gdyby miał mniej sprytu.
– Od tej pory oddawałam memu bratu, od czasu do czasu, wszystkie pieniądze, jakie zaoszczędziłam, jakie mieć mogłam. Zwierzając się przed panem, ufna w pańską troskliwość o
Tomasza, powiem panu wszystko. Od czasu, jak mamy przyjemność widywać pana, Tomasz
zapotrzebował coś około stu funtów szterlingów. Nie mogłam mu ich dać, co mnie bardzo
dręczyło, i martwiłam się, co wyniknie z tych jego długów; nikomu o tym nie mówiłam, dziś
pierwszy raz zwierzam się z tym panu – dowód tego zgadł pan przed chwilą.
Ludwika zamilkła.
Sprytny pan Harthouse pochwycił sposobność przedstawienia jej własnego położenia,
mówiąc niby o Tomaszu.
– Pani moja! Chociaż jestem niegodziwy światowiec, niesłychanie jednak żywo mnie obchodzi to, co pani raczyłaś zakomunikować. Nie mogę surowo sądzić Tomasza; rozumiem i
pojmuję rozsądny pogląd pani na te rzeczy. Pomimo całego szacunku dla pana Gradgrinda i
dla pana Bounderby, sądzę jednak – czuję raczej, że Tomasz wychowany był dość niestosownie. Wychowanie jego nie odpowiada towarzystwu, do którego jest przeznaczonym, rzuca się
więc w inną ostateczność z ostateczności przemocą mu narzuconej, chociaż, nie wątpię o tym,
nie w złym zamiarze. Pan Bounderby to wykwit angielskiej szorstkiej niezależności, a jakkolwiek to jest bardzo przyciągający rys jego charakteru, nie może, jakeśmy się już zgodzili
wzbudzić zaufania. Ośmielę się zauważyć, iż właśnie rys ten nie dopuszcza, aby młodość
zbłąkana, charakter nie zrozumiany, zdolność źle kierowana – mogły udać się do niego po
pomoc i podporę. Tak mówię pani, jak widzę te rzeczy.
Ludwika wpatrywała się w głąb ciemnego lasu poprzez światła grające na trawie; James
widział z jej twarzy, że stosowała jego słowa do swego położenia, życia, młodości.
– Mimo całego wyrozumienia – mówił dalej pan Harthouse – o jedno winię Tomasza, i to
ciężko; nie mogę mu przebaczyć nawet. Ludwika spojrzeniem go pytała, jaka to wina być
mogła.
– Możem się zanadto rozgadał – lepiej by było może, gdybym był o tym nie wspomniał
wcale.
– Ale pan mnie przerażasz, panie Harthouse. Proszęż mi powiedzieć, o co idzie?
– Aby pozbawić panią słusznej trwogi – i ze względu na przyrzeczoną sobie wzajemnie
otwartość co do Tomasza, która mi bardzo jest cenną, jestem posłuszny. Nie mogę mu przebaczyć, że nie dość dziękuje słowem, spojrzeniem, czynem, za przywiązanie jedynej i najlep-
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szej swej przyjaciółki, za czułość jej, za jej poświęcenie się bez granic, za to, że się ofiarowała dla niego. To, czym jej płaci – złem jest. To, co ona dlań uczyniła, wymaga miłości i
wdzięczności całego życia – a nie złych humorów i kaprysów. Jakkolwiek wszystko mi jest
obojętnym, przecież nie mogę patrzeć zimno na tę wadę brata pani lub ją uniewinniać.
Gaj zaczął się chwiać i kręcić w jej oczach, zalanych łzami. One płynęły z głębi serca, napełnionego tak długo i dobrze ukrywaną goryczą.
– Jednym słowem, powinien bym wpłynąć na poprawę brata pani w tym względzie. Znajomość okoliczności, w których się on obecnie znajduje, moje wskazówki i rady, cenne dlań,
gdyż pochodzące od o wiele większego nicponia, dadzą mi nad nim pewną przewagę, której
nie omieszkam użyć, aby dopiąć mego celu. Powiedziałem dość – więcej niż dość. Zdawać
się może, że jestem człowiekiem bawiącym się w szlachetność, gdy przeciwnie, na honor, nie
idzie mi o to, i otwarcie powiadam, żem wart niewiele. Ale otóż tam, pomiędzy drzewami –
dodał spojrzawszy w głąb oczyma, zwróconymi dotąd na oblicze Ludwiki – widzę brata pani;
zbliża się ku nam. Może pójdziemy naprzeciwko niego. Stał się jakiś skryty i milczący. Może
być, że go braterskie sumienie dręczy – jeśli istnieją rzeczywiście takie rzeczy, jak sumienie.
Bo, na honor, zbyt często o nim słyszę, aby w nie wierzyć.
Pomógł Ludwice powstać; podał jej rękę, którą ona przyjęła i poszli razem na spotkanie
Tomasza, który się wlókł obcinając łaską liście drzew. Przystanął i zaczął skrobać mech z
kory. Nadejście siostry i Jamesa przerwało mu tę zabawkę. Zdumiał się, zmieszał i poczerwieniał.
– Hola – zawołał. – Nie wiedziałem, że was tu spotkam.
– Jakież to imię, Tomaszu, pisałeś na korze drzewa? – zapytał Harthouse, kładąc mu rękę
na ramieniu i zwracając tak, aby z nimi w jednym rzędzie poszedł w kierunku domu.
– Jakie imię? – odparł Tomasz. – może pan myślisz, że kobiece?
– Coś tak patrzy ci z oczu, jakbyś istotnie kreślił imię jakiego pięknego stworzonka.
– Nie byłbym od tego, panie Harthouse, gdyby choć jakie niepiękne stworzonko, ale z
pięknymi pieniędzmi, było mi przychylne. Mogłoby nawet być o tyle szpetne, o ile bogate i
nie obawiać się, że mnie utraci; kreśliłbym jego imię, ile razy by zachciało.
– Sprzedajny jesteś, Tomaszu?
– Sprzedajny? Któż nie sprzedajny? Pytaj się pan mojej siostry.
– Czy taką się okazałam, Tomaszu? – rzekła Ludwika nie okazując, jaką przykrość sprawił
jej ten objaw złej szczeniaka natury.
– Uderz w stół – nożyce się odezwą – odparł nadąsany Tomasz.
– Tomasz dziś cierpi na mizantropię, jak wszyscy znudzeni ludzie – odezwał się James. –
Niech mu pani nie wierzy. Inaczej on trzyma o pani. Jak nie zmieni humoru, to powiem, co
mi mówił niegdyś o pani.
– W każdym razie nie może pan oświadczyć, iż kiedykolwiek chwaliłem ją za interesowność – rzekł Tomasz, łagodniejąc przez admirację dla swego patrona, ale ponuro kiwając
głową. – Być może chwaliłem ją za coś wprost przeciwnego i zrobiłbym to znowu, gdybym
miał na to świeże dowody. Mówmy jednak o czym innym, pana to nie zabawi, a ja po prostu
aż choruję z takiej rozmowy.
Szli do domu; na progu Ludwika puściła ramię gościa i poszła na schody. Patrzył za nią
James, gdy oddalała się i znikała w ciemni wejścia, potem położył rękę na ramieniu Tomasza
i spojrzeniem zachęcił go do przechadzki po ogrodzie.
– Tomaszu, mój poczciwy, mam z tobą do pogadania. – Przystanęli śród zaniedbanego
klombu róż. Skutkiem pokory Bounderby’ego, róże po Nickitsie utrzymywano w pewnym
zaniedbaniu. Tomasz usiadł na kamiennych schodach tarasu, zrywając pąki róż i szarpiąc je
na szczypty. Potężny jego druh stał za nim, z jedną nogą na schodach, z twarzą pochyloną na
ręku opierającym się na kolanie. Znajdowali się pod oknem Ludwiki. Może patrzyła na nich
w tej chwili?
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– Powiedz no mi wszystko, Tomaszu.
– A! Panie Harthouse – rzekł Tomasz z westchnieniem – nie mam grosza i zamartwiam się
na śmierć.
– To tak, jak ja, mój drogi.
– Pan?– zapytał Tomasz.– Pan jesteś chodząca niezależność. Jestem w okropnej pozycji.
Nie możesz mieć wyobrażenia, jak się wplątałem; a siostra mogła mnie wyplątać, gdyby była
chciała.
Zaczął gryźć pączki różowe i wyszarpywał je z zębów ręką, która drżała jakby u chorego
starca. Rzuciwszy na szczeniaka badawcze spojrzenie, Harthouse na nowo przybrał ton lekki.
– Jesteś niewyrozumiały, za dużo wymagasz od siostry; nieraz dostawałeś od niej już pieniądze. O tym wiesz dobrze, birbancie.
– Nie przeczę, brałem od niej pieniądze, bo skądżebym mógł je wziąć? Stary Bounderby
utrzymuje, że w moim wieku żył za dwa pensy na miesiąc lub coś podobnego. Mój ojciec
kreśli, jak on to nazywa, linię pedagogiczną, do której przywiązuje mnie od dziecka za ręce i
nogi. Jest jeszcze moja matka, która nigdy nie miała nic swojego oprócz swoich niedomagań.
Gdzież mam przyjaciela, który by mi pomógł, i od kogóż mogę wymagać pomocy, jeśli nie
od siostry?
Prawie płakał i rozrzucał naokoło tuzinami pączki różane. Harthouse ujął go za klapy kurtki.
– Ależ, mój drogi, jeśli twoja siostra nie ma pieniędzy?
– Nie ma ich? Zapewne. Nie mówię, że je ma. Może mi więcej potrzeba, niż ona ma. Ale
powinna dostać, może dostać. Nie mam potrzeby nic ukrywać przed panem, po tym, co mu
już powiedziałem. Wiesz pan, że nie poszła za starego Bounderby z przywiązania do niego,
ale z miłości dla mnie. Dlaczegóż więc nie zrobi tak, aby od starego dostać pieniędzy, kiedy
mię kocha? Czyż zdawałaby rachunek z tego, co by jej dał zakochany Bounderby? Umie ona
być przebiegłą i gdyby tylko zabrała się lepiej do męża, toby dostała, wiele dusza zapragnie.
Czemuż tego nie uczyniła, wiedząc, że moje położenie okropne? Ale gdzie tam. Zawsze przy
nim chłodna jak kamień, zamiast mu się przymilić; a jego zniewolić tak łatwo! Nie wiem, jak
pan to nazwiesz, ale ja mówię, że to jest postępowanie niegodne.
Poza mówiącymi znajdowała się sadzawka; Harthouse miał niewymowną chęć cisnąć w
nią Tomasza Gradgrinda młodszego, tak jak obrażeni Coketownczycy odgrażali się, że cisną
swoje majątki w Atlantyk.
Lecz pozostał spokojnym na pozór – tylko pogryzione pączki róż zsunęły się w wodę.
– Mój kochany Tomaszu, pozwól mi zostać twoim bankierem.
– A, na miłość Boga! Nie mów mi pan o bankierach! – zawołał Tomasz gwałtownie. Bardzo był blady w porównaniu z różanym kwieciem. Bardzo!
Harthouse, człowiek doskonale obyty w świecie, przywykły do przyzwoitego towarzystwa,
zdumiał się nieco – co już niemało znaczyło, bo nie zdumiewał się nigdy, a tylko trochę szerzej otwierał oczy. W jego szkole, podobnie jak w szkole Tomasza Gradgrinda, ojca, wzbraniano podziwień.
– Wiele ci potrzeba? Trzy cyfry? Co? Powiedzże i powiedz szczerze.
– Panie Harthouse – odpowiedział Tomasz, naprawdę już płacząc i wyglądając bardzo
śmiesznie, aczkolwiek łzy jego lepiej o nim świadczyły niż jego skargi.– za późno, za późno;
na nic mi teraz pieniądze. Gdybym je miał był wcześniej! Zawszem jednak wdzięczny panu.
Wierny i poczciwy przyjaciel z pana.
Wierny przyjaciel!
„Szczeniaku, szczeniaku! Jaki osioł z ciebie!” – pomyślał leniwie Harthouse.
– Pańska propozycja jest dowodem dobroci serca – rzekł Tomasz chwytając jego rękę.–
Wielkim dowodem, panie Harthouse.
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– Dobrze – odpowiedział James. – Nie dziś, to jutro może przyjmiesz. A jeżeli szczerze mi
się wyspowiadasz, może ci lepsze pokażę drogi wyjścia, niżbyś sam potrafił wymyślić.
– Dziękuję panu – rzekł Tomasz, smutnie kiwając głową i żując pączki róż. – Czemużem
nie znał pana pierwej!
– Teraz ci powiem – rzekł Harthouse na zakończenie, rzucając także pączki róż do wody,
jako kontrybucję dla pływającej wyspy zerwanego kwiecia – że każdy jest egoistą w swych
czynach, a ja nie różnię się w tym od kochanych bliźnich. Pragnę, i to pragnę desperacko (desperacja ta zdawała się dochodzić do najwyższego stopnia), abyś złagodził twoje postępowanie wobec siostry. Powinieneś być innym, więcej kochającym i braterskim; powinieneś koniecznie.
– Dobrze, dobrze, będę, panie Harthouse.
– Najlepiej nie odkładać. Zacznijże poprawę zaraz.
– Naturalnie, że zaraz; sama Lucia to zezna.
– Więc umowa zawarta?– rzekł James uderzając po ramieniu Tomasza z miną, która pozwalała mu mniemać – co też ten głupiec czynił – że ta umowa nic w sobie na dnie nie ma i
zawarta została z dobrego serca. – Teraz rozejdziemy się aż do obiadu.
Tomasz wszedł do jadalnego pokoju. Wydawał się przygnębiony moralnie; rześki był jednak fizycznie. Wszedł zaś pierwej, niż Bounderby.
– Nie myślałem ci uczynić przykrości, Luciu – rzekł do siostry podając jej rękę i całując ją.
– Wiem, że mnie kochasz, a i ja bardzo cię kocham – wierz mi.
Promienny uśmiech błysnął na licu Ludwiki, ale uśmiech ten nie był dla Tomasza. Niestety! dla kogo innego!
„O tyle mniej staje się ten szczeniak wszystkim, o co ona dba – pomyślał Harthouse zmieniając swój pogląd, jaki powziął pierwszego dnia, kiedy zobaczył jej piękną twarz. – O tyle
mniej! O tyle mniej!”
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ROZDZIAŁ VIII

WYBUCH

Na drugi dzień poranek był tak piękny, że nie godziło się go przesypiać. James Harthouse
wstał więc, usiadł w oknie swego pokoju i palił aromatyczny tytoń, ten sam, który tak zbawiennie podziałał niegdyś na jego młodego przyjaciela. Wygrzewając się na słońcu, upajając
się dymem, zmieszanym z powiewami poranku letniego, podobny był do odpoczywającego
gracza, obliczającego wygraną. Czas mu nie wydawał się długi; całą duszą zatonął w tych
rachunkach.
Między nim a Ludwiką była tajemnica, w której Bounderby nie miał udziału. Między nim
a nią była tajemnica, której podłożem była obojętność Ludwiki wobec męża i brak pomiędzy
nimi jakichkolwiek związków duchowych. Bardzo sprytnie, ale wyraźnie przekonał Ludwikę,
iż poznał jej serce do głębi; tak się ku niej przybliżył, wiążąc się z uczuciami najdroższymi jej
sercu; tak się wcielić potrafił w te uczucia – że zasłony i przegrody, które postawiła między
sobą i światem, osunęły się i upadły przed nim. Wszystko to bardzo dziwne! Wszystko bardzo
zadowalające!
A jednak nawet teraz nie miał jeszcze naprawdę złych zamiarów. Przecież sto razy byłoby
lepiej, aby tacy ludzie i cała ich klika byli jawnie źli, niż obojętni i nieświadomi swoich celów
– o oni, jak skała z lodu, co płynie bez kierunku stałego, a jednak druzgoce okręty, byli równie niebezpieczni.
Gdy szatan występuje „jako lew ryczący”, postać jego pociągnie zaledwo dzikich ludzi albo zapalonych myśliwych. Ale gdy jest ubrany, uczesany, utresowany według ostatniej mody;
wyszarzany w cnocie i wyszarzany w zepsuciu; nadużywany jak siarka i nadużywany jak
nektar – wtedy jest prawdziwym szatanem.
Pan Harthouse, pochylony w oknie, paląc niedbale fajkę, liczył kroki, które uczynił na
drodze, jaką spotkał w swej wędrówce. Cel, do którego dążył, był przed nim jasny; ale Harthouse nie męczył się rachowaniem, kiedy i jak doń dojdzie. Co ma być, to będzie.
Ponieważ miał tego dnia odbyć dość długą wycieczkę, by „popracować” w niejakiej odległości od Coketown na korzyść partii twardego faktu ubrał się więc wcześnie i zeszedł na
śniadanie. Rad by był bardzo przekonać się, czy Ludwika opamiętała się po wczorajszym
wieczorze. Nie. Zaczął więc od tego, na czym wczoraj skończył. I znów uzyskał spojrzenie
pełne uczucia.
Tam gdzie był w ciągu dnia, dokazał wiele lub mało – ale tyle, ile podobna było się spodziewać w tak fatygujących warunkach – i wracał o szóstej wieczorem konno. Do wiejskiego
domu pana Bounderby prowadziła od wjazdu półmilowa aleja; jechał stępa po miękkim żwirze, niegdyś należącym do Nickitsa, gdy z krzaków wyskoczył Bounderby tak nagle, że koń
Jamesa, wylękły, rzucił się na bok.
– Harthouse! – wrzasnął Bounderby. – Czy słyszałeś?
– Słyszałeś? Co? – zapytał Harthouse uspokajając konia i wewnętrznie przeklinając to
spotkanie.
– Więc nic nie słyszałeś? Nic?
– Słyszę pana, i koń mój także. Nic i nikogo innego nie słyszeliśmy obydwaj.
113

Bounderby, czerwony i spotniały, wyrósł w środku drogi przed głową końską, aby bombę
swą rzucić z większym efektem.
– Bank okradziono!
– Nie może być!
– Okradziono, wczoraj w nocy! Okradziono w niezwykły sposób! Za pomocą fałszywego
klucza!
– Na wiele?
Bounderby, pragnąc większego efektu, zdawał się upokorzony koniecznością odpowiedzi
na to pytanie o fakt.
– Nie na wiele! Nie na bardzo wiele. Ale mogli byli ukraść wszystko.
– Na wieleż przecie?
– A! Co do sumy – ale nie to najważniejsze – nie więcej jak na sto pięćdziesiąt funtów –
odpowiedział Bounderby niecierpliwie.
Ale nie o sumę idzie, tylko o sam fakt! Okradziono bank, czy nie? Oto fakt! Oto najważniejsze pytanie. Dziwię się, że pana to nie uderza wcale.
- Mój kochany panie Bounderby – rzekł James zsiadając z konia i oddając go służącemu
swemu – to mię uderza doprawdy; jestem zdumiony, ile tylko sobie życzysz, tym widokiem
postawionym mi przed oczami umysłu. Z tym wszystkim sądzę, że mogę powinszować panu
– co też i czynię z całej duszy, wierz mi – że cię nie okradziono na znaczniejszą sumę.
– Dziękuję! – odrzekł Bounderby krótko i ozięble – ale jednak twierdzę, że mogłem być
okradzionym na dwadzieścia tysięcy funtów.
– Zapewne, i ja tak mniemam.
– Mniemasz! Możesz nie wątpić wcale! Na Boga! – zawołał Bounderby, groźnie kiwając
głową. – Można było ukraść i dwa razy po dwadzieścia tysięcy. Trudno nawet obrachować,
ile by przepaść mogło, gdyby tym łotrom nie przeszkodzono.
W tej chwili zbliżyła się Ludwika, a z nią pani Sparsit i Bitzer.
– Otóż córka Toma Gradgrinda sama wie najlepiej, ile można było ukraść w banku, jeśli
pan wątpisz – pysznił się Bounderby.– mdlała prawie, gdym jej powiedział o kradzieży. Nigdy jej nie widziałem w takim stanie; bardzo dobrze to o niej świadczy w tych okolicznościach.
Ludwika była blada; chwiała się na nogach; James podał jej rękę, a gdy szli powoli ku domowi, rozpytywał ją o szczegóły kradzieży.
– Już bym był to panu powiedział – odezwał się Bounderby podając gniewnie rękę pani
Sparsit – gdybyś nie był tak się dopytywał o ilość. Już zacząłem był opowiadać. Znasz pan tę
damę (bo to jest dama), panią Sparsit?
– Mam zaszczyt.
– Bardzo dobrze; tego młodego człeka, Bitzera, pewnie pan widziałeś także.
Harthouse kiwnął głową twierdząco, a Bitzer zwyczajem swoim palnął się kułakiem w
czoło.
Dobrze; oni mieszkają w banku – może pan wiesz – a może me wiesz o tym. Dobrze.
Wczoraj wieczorem, przy zamknięciu biura, wszystko znajdowało się w porządku. W szafie
żelaznej, przy której sypia ten chłopiec, znajdowało się – a! nie ważne ile! W małej szafie
Tomasza Gradgrinda było znów na rozchód codzienny sto pięćdziesiąt funtów szterlingów.
– Było sto pięćdziesiąt cztery funty, siedem szylingów, i jeden pens – podchwycił Bitzer.– Milcz! Nie wtrącaj się! – wrzasnął Bounderby. – Daj nam pokój z twoją ścisłością. Dość
już mi ukradziono, kiedyś ty chrapał, bo za wiele jadasz – żebyś tu jeszcze wtrącał swoje
cztery, siedem i jeden. Wiedz o tym, żem ja nie chrapał będąc w twoim wieku – na to nigdym
nie był dość syty, i nie wtrącałem moich czterech, siedmiu i jednego – byłem za mądry na to.
Bitzer palnął się rozpaczliwie kułakiem po łbie, z miną człeka przybitego wykładem owej
wstrzemięźliwości.
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– Sto pięćdziesiąt funtów i coś tam – ciągnął dalej Bounderby. – Taką sumę zamknął młody Tomasz w szafie; zapewne, szafa nie arcymocna, ale nie o to idzie. Wszystko było w porządku. W nocy zaś, gdy oto ten młodzieniec chrapał – pani Sparsit słyszała jego chrapanie,
tak mi mówiła...
– Nie mogę sumiennie zaświadczyć, że to było chrapanie, nie – rzekła pani Sparsit – ale w
zimowe wieczory, gdy zasypiał przy stoliku, słyszałam go, ściśle mówiąc – wydającego pewne odgłosy – jak gdyby dusił się. Nieraz, w podobnych chwilach, zauważyłam, iż podobne
odgłosy wydaje holenderski zegar, nim wybije godzinę. Świadcząc o tym, nie chcę rzucać
żadnego cienia na moralny charakter Bitzera – dodała pani Sparsit, jako zupełnie bezstronny
świadek.– Przeciwnie, zawsze mam Bitzera za młodzieńca bardzo wysokich zasad, i jako takiemu daję moje świadectwo.
– Dobrze, dosyć! – zawołał zniecierpliwiony Bounderby. – Czy on chrapał, czy dusił się,
czy syczał jak holenderski zegar albo inaczej sen swój objawiał – dość, że spał; a wtenczas
weszli jacyś łajdacy, albo może skryli się pierwej w banku nie dostrzeżeni, i dobrali się do
szafy młodego Tomasza, odbili zamek i zabrali pieniądze. Spłoszeni, uciekli odemknąwszy
drzwi wchodowe (bo były zamknięte na zamek; zamknęli je za sobą, choć klucz był pod poduszką u pani Sparsit); mieli klucz podrobiony. Ten klucz został znaleziony na ulicy przy
banku, dziś o dwunastej godzinie. Opatrzono się dopiero gdy Bitzer się ocknął i zaczął sprzątać w kantorze. Spojrzawszy na szafę Tomasza, ujrzał drzwi od niej przymknięte, ale zamek
odbity i pieniądze zabrane.
– A propos, gdzie młody Tomasz – zapytał James.
– Został w banku, by pomagać policji. Niechby złodzieje spróbowali okraść mnie, gdym
miał jego lata. Gdyby ta wyprawa kosztowała ich osiemnaście pensów, to na pewno dołożyliby do tego interesu.
– Czy jest podejrzenie na kogo?
– Podejrzenie! Sądzę, że jest. Jak to – rzekł Bounderby puszczając panią Sparsit, aby
otrzeć pot, który mu wystąpił na czoło od silnego wzruszenia. – A to byłoby pięknie, aby
Jozjasz Bounderby z Coketown został okradziony, a nie podejrzewał nikogo! Przepraszam.
Pan Harthouse zapytał, któż jest tym podejrzanym.
– Powiem panu – rzekł Bounderby zatrzymując się – ale nie należy nikomu o tym mówić,
żeby nie spłoszyć tych łajdaków (a jest ich cała banda). Cóż by pan na to powiedział, gdyby...
gdyby kryła się w tym – tu zakończył gwałtownie – jakaś „Ręka”?
– Spodziewam się – rzekł James leniwie – że podejrzenie nie pada na naszego znajomego,
Blackpoota?
– Powiedz pan: Poola, zamiast Poota – odrzekł Bounderby – a będziesz miał winowajcę.
Ludwika zaledwie dosłyszalnym głosem wypowiedziała zdumienie i niedowierzanie swoje
w tym względzie.
– O, tak, ja wiem – przerwał Bounderby czepiając się tego głosu, który mu się przeciwstawiał. – Jestem do tego przyzwyczajony. Znam ja te „Ręce”. To są najlepsi ludzie na świecie.
Bardzo mili ludzie: umieją doskonale rozprawiać na zbiegowiskach, niczego nie wymagają,
tylko aby im ich prawa wytłumaczono. Ale, jakem Jozjasz Bounderby, pokażcie mi „Rękę”
niezadowoloną, a ja wam zaraz pokażę człowieka, który gotów się puścić na każdą zbrodnię.
Było to także jedno z twierdzeń Coketownczyków, podtrzymywane przez przedsiębiorców
– i wierzono w nie silnie.
Ale ja znam się na tych lisach – dodał Bounderby. – Mogę w nich czytać, jak w książce:
odwołuję się do pani Sparsit. Cóż powiedziałem temu Blackpoolowi, gdy pierwszy raz był u
mnie pytając się, jakim sposobem można by obalić kościół anglikański i podkopać religię.
Pani połączona jesteś przez swe stosunki z arystokracją; zaświadcz mi, pani, iż rzekłem temu
łajdakowi: „nie ukryjesz przede mną prawdy. Nie lubię takich, jak ty ludzi, i przepowiadam
ci, że źle skończysz”.
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– Istotnie, taką mu pan dałeś admonicję – i to bardzo, bardzo wyraźnie.
– Wszakże obruszył na siebie nawet delikatne uczucia pani?
– Tak jest, obruszył moje uczucia – odpowiedziała dama, pokornie kiwając głową – chociaż nie taję, że w podobnych razach jestem drażliwszą, niż bym nią być powinna; ale to jest
winą zmiany położenia, należnego mi z urodzenia i ze związków moich w świecie.
Bounderby dumnie spojrzał na Jamesa, jakby chciał rzec: „owóż ja jestem panem takiej
kobiety. Zasługuje ona bardzo na uwagę pańską” – a potem ciągnął dalej.
– Przypomnij sobie, Harthouse, com mu powiedział, kiedy przy tobie przyszedł do mnie.
Nie obwijałem nic w bawełnę. Zawsze z nimi tak rozmawiam. Znam ich. Dobrze. W trzy dni
później on machnął, nikt nie wie dokąd – tak jak moja matka, porzucając mię. W tym tylko
różnica, że on gorszy jeszcze łajdak od mej matki, jeśli to być może. Cóż zrobił na odchodnym? A! (Bounderby trzymał w ręku kapelusz i jak na tarabanie wybijał na nim palcami swe
sentencje.) Co pan powiesz na to, że go widziano co noc, snującego się koło banku? Co pan
powiesz na to, że on stał koło kantoru w ciemnościach nocy? Że pani Sparsit zaczęła go podejrzewać; że zwróciła na niego uwagę Bitzera i że oboje razem pilnowali kroków tego człeka? Że, według zebranych już wiadomości niejeden sąsiad banku zauważył go także?
Doszedłszy tak do końca opowieści, Bounderby, jak tancerka wschodnia, włożył swój
tamburyn, to jest kapelusz – na głowę.
– Rzeczywiście, to rzecz podejrzana – rzekł Harthouse.
– Spodziewam się – zawołał Bounderby kiwając głową zarozumiale. – Spodziewam się!
Ale nie on jeden do tego należał, była jeszcze jakaś staruszka. O takich kobietach nigdy się
nie słyszy, dopóki się jakie przestępstwo nie wykryje; bo zwykle każdy wykazuje wady bramy stajennej, kiedy już konie skradziono. Tak też i o tej babie teraz dopiero gadają, że zjawiała się od czasu do czasu w mieście, jak gdyby na miotle przylatywała, że cały dzień przyglądała się bankowi, zanim ten człowiek zaczął się tam włóczyć. Owóż tego dnia, gdyś go
widział u mnie, widziano go z ta staruszką, jak razem szli i naradzali się. Bodaj ją diabli
wzięli!
Rzeczywiście, taka osoba była owego wieczora u Blaokpoola i, jak mi się zdawało, nie
pragnęła być zauważoną” – pomyślała Ludwika.
– I to nie wszystko jeszcze, co o nich już wiemy – dodał Bounderby tajemniczo kiwając
głową. – Ale na teraz dość i tego, com powiedział – i bądźcie łaskawi nie mówić o tym nikomu ani słowa. Może nie zaraz ale ich wszystkich będę miał w ręku. Rozsądnie rzeczy biorąc,
trzeba im nawet dać czas, żeby nabrali pewności, że to im bezkarnie pójdzie; to konieczne.
– Zapewne zostaną ukarani wedle całej srogości prawa, jako napisano w kodeksie – rzekł
Harthouse – i dobrze im tak; niech ci, co w ten sposób bank odwiedzają, znoszą skutki swej
ciekawości. Gdyby nie te skutki, jestem pewny, że wszyscy byśmy zaglądali w ten sposób do
banków.
Wziął parasol z rąk Ludwiki i rozpostarł go nad nią, chociaż nie szli po słońcu.
– Teraz potrzeba zająć się panią Sparsit, Luciu Bounderby – rzekł małżonek. – Nerwy jej
mocno wstrząśnięte tym zdarzeniem, więc zostanie tu na parę dni. Pomyśl, żeby miała wygodę.
– Bardzo panu wdzięczna jestem – odpowiedziała skromna dama – ale proszę, aby moja
wygoda nie czyniła pani kłopotu. Mnie zawsze będzie dobrze.
Wkrótce okazało się, że co do wygód, pani Sparsit miała słabość, która na prawdziwą klęskę zakrawała; było to całkowite niedbanie o siebie, a otaczanie innych względami. Zobaczywszy komnatę, przygotowaną dla siebie, tak była przejętą jej wygodą i wytwornością, że,
jak się zdawało, uważała za właściwsze dla siebie nocować w pralni.
– Zapewne, że Powlerowie i Scadgersowie przywykli do przepychu, ale moim obowiązkiem jest pamiętać o moim skromnym położeniu w tym domu. – Pani Sparsit lubiła to powtarzać, osobliwie przy domownikach.
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– Czym byłam – nie jestem. O! Gdybym mogła zapomnieć, że pan Sparsit pochodził z Powlerów lub że ja należę do rodu Scadgersów, albo gdybym mogła przerobić te fakta i stać się
osobą pospolitego urodzenia i stanu! Bardzo bym była rada. W teraźniejszym zaś moim położeniu powinnam przynajmniej myśleć i okazywać, że tak jest. – U stołu wykwintne potrawy i
wina zdawały się być nie dla niej; próbowała ich tylko na ponawiane nalegania pana Bounderby’ego, a jedząc je, nigdy nie omieszkała powiedzieć: – Pan jest bardzo dobry niewymownie
dobry! Mnie i proste potrawy wystarczą. – Z równąż pokorą prosiła o sól przy stole, a pragnąc
potwierdzić to, co o jej nerwach trzymał Bounderby, czasem pochylała się bezwładnie na poręcz krzesła i zalewała się łzami w milczeniu. Wówczas wszyscy widzieli ten ostatni dowód
pokory pani Sparsit – kroplistą łzę, która jak wielki kryształ okrągły toczyła się powoli po jej
rzymskim nosie; musieli to nawet widzieć – bo umiała to pokazać. Ale najlepiej się jej udawało
okazywanie ciągłego politowania nad losem i osobą starego Bounderby. Zdarzało się, że patrząc nań kiwała smutnie głową, jakby chciała rzec z Hamletem: „Biedny Jorik!”
Przekonawszy się, że objawiane wzruszenie zostało zauważone, zmuszała się niby do wesołości i uśmiechu i zdawała się mówić: „Trzymasz się pan jeszcze? No, chwała Bogu!” Było
zresztą coś jeszcze, za co często przepraszała, a w czym się poprawić nie mogła; panią Bounderby nazywała zawsze i mimo woli panną Gradgrind, a myliła się w ten sposób jakieś kilkadziesiąt razy na dzień. Naturalnie, wstydziła się tego bardzo, ale mówiła: – Doprawdy, tak mi
się zdaje naturalnym nazywać panią panną Gradgrind! Trudno mi uwierzyć, aby ta młoda
panienka, którą miałam szczęście znać od dziecka, została panią Bounderby. Ale co najdziwniejsze, to, że im więcej myślę o tej zmianie, tym niepodobniejszą mi się wydaje. Bo rzeczywiście, tak wielkie zachodzą różnice...
Po obiedzie, w bawialni, pan Bounderby badał dalej sprawę kradzieży; wypytał świadków,
zapisał ich zeznania, uznał podejrzanych winnymi – i wydał na nich wyrok według całej surowości prawa. Gdy tę czynność ukończył, wyprawiono Bitzera do miasta z poleceniem do
Tomasza, aby jak najśpieszniej przyjeżdżał.
Gdy wniesiono światło, pani Sparsit wyszeptała; – Niech pan nie upada na duchu. Niech
mam szczęście widzieć pana wesołym, jak przywykłam była zawsze go widywać! – Pan Bounderby westchnął jak jakieś wielkie zwierzę morskie, gdyż pocieszenia takie czyniły go
sentymentalnym w swoisty dla niego, tępy i głupkowaty sposób.
– Nie mogę dać sobie rady, patrząc na pana – dodawała dama. – Spróbujemy zagrać w tryktraka, jakeśmy grywali dawniej, gdy miałam zaszczyt mieszkać z panem pod jednym dachem.
– Od tego czasu nie grałem ani razu – odpowiedział Bounderby.
– Wiem, wiem, panie – słodziutko szemrała pani Sparsit. – Wiem, żeś pewnie nie grywał;
przypominam sobie, że panna Gradgrind nie lubiła tryktraka. Szczęśliwa będę, gdy pan zechcesz ze mną zagrać partyjkę.
Grali więc, a okno było otwarte, bo noc była piękna i pogodna – nie miesięczna wprawdzie, ale nie ciemna. Ludwika i James przechadzali się po ogrodzie; głos ich można było słyszeć, ale nie słowa rozmowy. Pani Sparsit, siedząc przy stoliku i grając, ciągle zwracała spojrzenie w ogród.
– Czy się gdzie pali? – zapytał Bounderby.
– Nie, drogi panie; myślę o rosie.
– Cóż panią rosa niepokoi? – rzekł Bounderby.
– Ach! Nie o mnie mi idzie – rzekła dama – lecz boję się, by pani Bounderby się nie przeziębiła.
– O! Ona nigdy się nie przeziębia – zawołał Bounderby.
– Czy podobna? – mówiła zdziwiona pani Sparsit i kaszlała znacząco.
Gdy przyszła chwila rozejścia się na spoczynek, Bounderby wypił szklankę wody.
– Ach, panie – zawołała dama. – Czemuż nie gorącego wina z pomarańczowymi skórkami
i goździkami?
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– Ach! Już prawie się odzwyczaiłem od tego napoju – rzekł Bounderby.
– Tym gorzej, tym gorzej, panie; widzę, żeś pan zaniechał wszystkich swych dobrych
zwyczajów i przyzwyczajeń. Niech mi wolno będzie, jeżeli panna Gradgrind pozwoli, przyprawić panu ten napój, którym dawniej tyle razy przyrządzała.
Panna Gradgrind pozwoliła pani Sparsit przyrządzić wszystko, co jej się podoba; więc troskliwa dama jęła się czynu i podała napój panu Bounderby. – To panu posłuży, rozgrzeje mu
serce, wzmocni. Właśnie tego potrzeba panu i powinieneś to mieć co dzień. – A gdy Bounderby, niosąc szklankę do ust, rzekł: – Zdrowie pani! – Odrzekła z wielkim uczuciem: –
Dziękuję panu, niech pan będzie szczęśliwym. – I z tym samym wzruszeniem życzyła mu
dobrej nocy, a Bounderby poszedł na spoczynek z rzewnym uczuciem jakiegoś zawodu, który
go spotkał w najdroższym z jego wyrachowań. Nie mógłby jednak wyrazić, co to był za zawód, ani co to było za wyrachowanie, gdyby mu nawet nóż na gardło położono.
Ludwika rozebrała się i położyła, ale długo czekała na przybycie brata. Wiedziała, że przed
pierwszą po północy przybyć nie może; ale w ciszy wiejskiej, która wszystko koi, nie mogła
ukoić swych zgryźliwych myśli. Czas płynął powoli. Nareszcie usłyszała dzwonek u bramy;
rada by była, żeby dzwonił aż do białego dnia; ale ustał i znów wszystko zapadło w milczenie.
Przeczekała jeszcze około kwadransa – wstała, narzuciła na siebie szlafroczek i bosą nogą
wyszła po ciemku do pokoju, przeznaczonego dla Tomasza; przez drzwi, przymknięte tylko,
weszła i przemówiła do brata, zbliżając się do jego łóżka lekkim krokiem.
Uklękła przy nim, objęła jego szyję ramionami, a głowę jego przycisnęła do piersi swoich.
Czuła, że on udaje tylko śpiącego. Tomasz niby się ocknął, zerwał i zapytał:
– Kto tam? Co się stało?
– Tomku, czy nie masz mi nic do powiedzenia? Jeśli mnie kiedyś kochałeś, to powiedz mi
wszystko; powiedz to, czego byś nie chciał, aby żadne ucho słyszało.
– Nie rozumiem cię, Luciu, pleciesz jak przez sen.
– Mój bracie drogi – i położyła swoją głowę przy nim na poduszce, a włosy jej okryły jego
twarz, jakby chciała przed wszystkimi, a nawet przed sobą zakryć brata. – Powiedz, czy nie
masz z czym zwierzyć się siostrze? Wszak jest coś, coś mi powinieneś powiedzieć, mnie,
która cię tak kocham? Nic mnie zmienić dla ciebie nie może; Tomku, Tomku – powiedz mi
prawdę!
– Kiedy nie rozumiem, czego chcesz, Luciu?
– Tak, jak tu leżysz w smutnym cieniu nocy, tak będziesz kiedyś leżeć tam, gdzie nawet ja,
choć żywa, pomóc ci nie będę mogła. Tak, jak tu stoję przy tobie, bosa, tylko w bieliźnie,
niewidzialna w cieniu – tak kiedyś umarła leżeć będę i prochem się stanę. W imię tych chwil
uroczystych zaklinam cię: powiedz mi wszystko!
– Cóż chcesz wiedzieć?
– Możesz być pewny – a mówiąc to objęła go, siłą przywiązania porwana, i tuliła do piersi
jakby małe dziecię – możesz być pewny, że żadnych wymówek robić ci nie będę. Zostanę ci
wierną i współczującą. Będę usiłowała cię ocalić, choćby mnie to życie kosztować miało.
Tomku, Tomku! Czyż nic nie masz mi do powiedzenia, do wyznania? Szepnij, wyszeptaj
najciszej, powiedz tylko jedno: „tak” – a ja cię zrozumiem.
Przyłożyła ucho do jego ust, ale milczał zacięcie.
– Więc ani słówka, Tomku?
- Jakże mam mówić: tak albo nie – kiedy nie wiem, o czym myślisz. Luciu, tyś mężna, dobra, godna – jak sądzę – lepszego brata, ale cóż więcej powiedzieć ci mogę? Idź spać, idź,
moja droga.
- Zmęczony jesteś? – szepnęła z westchnieniem, ale naturalniejszym głosem.
– Śmiertelnie zmęczony.
– To prawda; cały dzień dźwigałeś ten kłopot. Czy odkryto co nowego?
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– Nie. Tylko to, co słyszałaś od – niego...
– Czy powiedziałeś komu, Tomaszu, żeśmy odwiedzali tego człowieka i żeśmy tam widzieli te dwie kobiety z nim razem?
– Nie, wszakżeś sama wymagała tajemnicy, gdy chciałaś, abym tam z tobą poszedł.
– Tak, alem wówczas nie wiedziała, co się stanie.
– Ani ja także; skądże mógłbym przewidzieć – odpowiedział bardzo szybko.
– Czym teraz powinna powiedzieć – rzekła Ludwika stając koło łóżka, z którego powstała
powoli – żem była u Stefana? Czy należy to powiedzieć, czy to mój obowiązek?
– Ależ na miłość Boga! Luciu! – odpowiedział Tomasz. – Nigdy w niczym mojej rady nie
zasięgałaś. Zrób, jak ci się podoba. Jeśli nic ni powiesz, to i ja będę milczał. Jeśli zaś powiesz
– no, to rzecz skończona!
Ciemno było; nie mogli widzieć swych twarzy, ale zdawali się oboje bardzo ważyć swe
słowa.
– Tomaszu, czy wierzysz, aby ten człowiek, któremu dałam wonczas nieco pieniędzy, był
sprawcą kradzieży?
Nie wiem. Nie widzę, czemuby go nie posądzać?
– Mnie się on wydawał uczciwy.
- Kto inny może ci się wydać nieuczciwym, chociaż wcale nim nie jest.
Nastąpiło milczenie, gdyż Tomasz urwał nagle i zamilkł.
– Jednym słowem – rozpoczął Tomasz na nowo, jakby decydując się na coś – kiedy mówimy o tym, zdaje mi się, że wcale nie miałem o nim dobrego wyobrażenia, gdyż wziąwszy
go na stronę tłumaczyłem mu, że twoja pomoc, Luciu, spadła mu jak z nieba; że powinien
czuć się szczęśliwym i użyć tych pieniędzy poczciwie. Wszak pamiętasz, żem rozmawiał z
nim na schodach? Zresztą nic nie chcę mówić przeciw niemu. Może być bardzo poczciwy,
gdyż nic złego o nim nie słyszałem. Spodziewam się, że poczciwy i niewinny.
– Czy się obraził za to, coś mu mówił?
– Bynajmniej; przyjął to za dobrą monetę, był dość grzeczny. Gdzie jesteś, Luciu? – Podniósł się na łóżku i pocałował siostrę. – Dobranoc, dobranoc!
– I nic nie masz mi do powiedzenia?
– Nie. Cóż bym miał? Wszak nie chcesz, abym ci co kłamał?
– O nie! Nie tej nocy, Tomaszu, aby – a spodziewam się, że tak będzie – wszystkie inne
liczne twe noce późniejsze szczęśliwe były.
– Dziękuję ci, Luciu. Tak jestem zmęczony, że dziwię się, iż ci cokolwiek nie skłamałem,
aby pozbyć się zapytali i prędzej zasnąć. Idź, droga, idź!
Pocałował ją znowu, odwrócił się do ściany, nakrył się z głową i leżał tak spokojnie, jakby
nadszedł ów czas i chwila, na którą go siostra zaklinała niedawno. Ona postała przy łóżku
chwilkę, a odchodząc powoli, zatrzymała się jeszcze przy drzwiach; spojrzała ku bratu i spytała, czy jej nie wołał? Ale on nie odezwał się. Wyszła więc i udała się do swej sypialni.
Wtedy nieszczęsny młodzik ostrożnie wyjrzał spod kołdry, a widząc, że siostry już nie ma,
wyskoczył z łóżka, zasunął drzwi i – rzucił się twarzą na pościel, rwąc sobie włosy, płacząc
gorzko, pragnąc powrotu siostry wbrew samemu sobie, przeklinając siebie, ale bez skruchy –
również nienawistnie i bezowocnie klnąc wszystko dobre i poczciwe na świecie.
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ROZDZIAŁ IX

NARESZCIE BĘDZIE MIEĆ POKÓJ

Wysoko urodzona pani Sparsit pielęgnowała swe rozdrażnione nerwy w domu wiejskim
Bounderby’ego. W czasie tego pobytu spojrzenie jej spod brwi koriolańskich nabrało takiej
ostrości w dzień i w nocy, że jej oczy, jak para latarni morskich, mogły ustrzec każdego bacznego człowieka od sterczących skał jej rzymskiego nosa i od kamienistych a czarnych okolic
sąsiednich – gdyby nie jej łagodny sposób bycia. Z trudnością jednak ktoś by uwierzył, że
oddalenie się jej na spoczynek było czym innym, a nie czczą formą tylko. Klasyczne jej oczy
wpatrywały się wciąż, szeroko otwarte i czujne, a jej surowy nos zdawał się nie potrzebować
wytchnienia i ciągle stróżował. Wszakże sposób siedzenia, sposób gładzenia szorstkich, że
nie powiemy drapieżnych mitenek, sposób szukania czegoś nogą w owym strzemieniu, sporządzonym z motka bawełny – był tak stanowczo pogodny i łagodny, że wielu najbieglejszych postrzegaczy musiałoby ją wziąć za gołębicę, wcieloną przez jakąś igraszkę natury w
kształty ziemskie drapieżnego ptaka.
Posiadała ona niepospolity talent szperania w domu. Jakim sposobem z piętra na piętro się
przenosiła, tego nie można było zrozumieć. Dama tak wysoce ukształcona i z taką parantelą
nie mogła przecież drapać się po balustradach albo ześlizgiwać się po poręczach schodów; a
jednak szybkość jej w zmienianiu miejsca nasuwała dzikie posądzenie, że coś podobnego
musiało tu zachodzić. Drugim charakterystycznym rysem tej szanownej pani było, że nigdy
się nie śpieszyła. Przenieść się mogła nagle z dachu na dziedziniec a z dziedzińca na dach; a
jednak pośpiechu jej nikt by nie dojrzał – tak równy i swobodny oddech miała wszędzie i na
każdym miejscu. Nikt i nigdy nie dojrzał jej idącej szybkim krokiem.
Uczepiła się łaskawie Harthouse’a i wkrótce po swoim przybyciu udarowała go przyjemną
konwersacją. Pewnego poranku, przed śniadaniem, poważnym dygiem zatrzymała go na drodze w ogrodzie.
– Zdaje mi się, że to było wczoraj – rzekła – jak miałam honor przyjmować pana w banku,
gdy pan raczyłeś rozpytywać się o adres pana Bounderby.
– Chwila ta, śmiem twierdzić, pozostanie mi pamiętna na wieki – odrzekł James chyląc
głowę przed wysoce urodzoną damą, ale mówiąc tonem niesłychanie obojętnym.
– W dziwnym żyjemy świecie – zauważyła pani Sparsit.
– Pamiętam, że przy pierwszym spotkaniu pani, a przypomnienie to dumnym mnie czyni,
wyraziłem podobne zdanie, ale nie tak zręcznie ubrane.
Przyjąwszy komplement lekkim drgnieniem brwi, jednak nie tak słodkim, jak głos jej
śpiewający, dama odrzekła: – Chciałam powiedzieć, że świat jest bardzo dziwny, jeśli idzie o
bliskie znajomości, które zawieramy czasami z osobami, o których nigdyśmy nie wiedzieli
nawet. Przypominam sobie, że pan mówiłeś mi wtedy bardzo otwarcie, że obawiasz się wielce panny Gradgrind.
– Pamięć pani czyni mi więcej zaszczytu, niżem wart. Ośmieliłem się, zniewolony łaskawymi wskazówkami, przytłumić w sobie tę obawę – a wyznaję, że wskazówki były niewymownie trafne. Talent pani do... w ogóle do każdej rzeczy wymagającej ścisłości, połączony z
siłą umysłu i z urodzeniem wysokim, zanadto jest znany, aby podpadał wątpliwości – kończąc
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ten wymęczony komplement, Harthouse usypiał prawie; wiele potrzebował czasu, aby
wszystko to wymówić, i upadał na siłach.
– Znalazłeś pan pannę Gradgrind – prawdziwie nie mogę się przemóc, by nazywać ją panią
Bounderby, to śmieszność, wiem sama – pannę Gradgrind tak pełną młodości, jak ją opisałam? – zapytała pani Sparsit słodziutkim głosem.
– Doskonały pani dałaś jej portret – rzekł James. – Podobny jak dwie krople wody.
– Bardzo zajmujące – rzekła Sparsit gładząc mitenki.
– Niesłychanie.
– Mówią tu zwykle, że panna Gradgrind mało ma w sobie życia; ale wyznaję, że spostrzegam wielką odmianę w niej w tym względzie na dobre. Ach! Prawdziwie! Otóż pan Bounderby! – zawołała kiwając głową radośnie, jak gdyby tylko co o nim jednym myślała i mówiła. –
Jak się pan czujesz dzisiaj? Bądź pan dobrym dla nas, okaż się wesołym.
Ciągłe to współczucie dla jego losu, ciągłe staranie, aby mu nieść ulgę, zaczęło odnosić
skutek na panu Bounderby; stał się daleko czulszym dla wysoko urodzonej damy, natomiast
znacznie twardszym dla wszystkich innych, nie wyłączając i żony.
Gdy weszli do salonu i pani Sparsit zapytała, jakby siląc się, aby być wesołą: – Pan już
pragnąłbyś śniadania, może też wkrótce nadejdzie panna Gradgrind, by zająć swe miejsce
gospodyni domu... – pan Bounderby odrzekł krótko: – Gdybym miał czekać na żonę, to wiesz
pani, że mógłbym do sądnego dnia nie jeść śniadania; wolę więc panią poprosić, byś raczyła
zająć się herbatą. – I pani Sparsit raczyła zająć swe dawne miejsce przy stole.
Zdarzenie to wprowadziło wspaniałą damę na szeroką drogę sentymentów. Wtem nadeszła
Ludwika. Dama zerwała się skromnie ze swego miejsca.
– O! Nigdy bym nie śmiała zająć tego miejsca w dzisiejszych okolicznościach, chociaż
nieraz miałam zaszczyt przyrządzać panu Bounderby śniadanie, przedtem, nim pani Gradgrind – przepraszam – panna Bounderby – ach! mój Boże, proszę mi przebaczyć, że jeszcze
nie mogę się przyzwyczaić, ale spodziewam się, że to nastąpi – nim pani Bounderby przyjęła
na siebie ten obowiązek. Dlatego tylko ośmieliłam się zająć śniadaniem, że panna Gradgrind
nieco się spóźniła, a czas pana Bounderby tak drogi! A wiem to od dawna, jak potrzebuje
śniadania punktualnie, co do minuty. Więc pozwoliłam sobie przystać na jego wyraźne żądanie, gdyż żądania męża pani są dla mnie zawsze prawem.
– Dość! Zostań pani na miejscu – zawołał pan Bounderby. – Zostań pani! Pani Bounderby
najszczęśliwsza, gdy ktoś ją wyręcza; jestem pewny.
– Nie mów pan tego – odrzekła pani Sparsit z udaną srogością prawie – Ponieważ to niegrzecznie względem pani Bounderby. A być niegrzecznym, to znaczy nie być panem Bounderby.
– Może pani być spokojną w tym względzie. Prawda, Ludwiko, że to cię niewiele obchodzi, wszak tak? – rzekł Bounderby zwracając się do żony w swój gwałtowny sposób.
– Naturalnie! Ani na chwilę. Bo i cóż może mię obchodzić?
– Bo kogóż to może obchodzić? – zwrócił się Bounderby do pani Sparsit z lekką urazą w
glosie. – Pani zanadto wielką wagę przywiązujesz do tych rzeczy! Niektóre z zasad pani ulegną tu zmianie, jakem Bounderby. Pani jesteś dawnego kroju; pani pochodzisz z czasów, w
których nie było jeszcze na świecie dzieci Toma Gradgrinda, członka Parlamentu.
– Co ci jest? – zapytała Ludwika zdziwiona, ale wcale obojętna. – Co cię mogło urazić?
– Urazić? Więc mniemasz, że dojrzałbym w czymś moją obrazę, a nie wytknąłbym jej i nie
postarałbym się, aby wnet naprawioną była? Ja prostą drogą chodzę i nigdy nie czekam na
dogodną sposobność, aby uczynić, co zamierzam.
– Sądzę, że nikt cię jeszcze nie posądził o ustępstwa i zbytek delikatności – odpowiedziała
Ludwika spokojnym głosem. – Nigdym tobie tego nie zarzucała ani będąc dzieckiem, ani będąc twoją żona. Nie mogę zrozumieć, o co ci idzie.
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– O co mi idzie? – odrzekł Bounderby. – O nic! Gdyby mi o co chodziło, to wiesz dobrze.
Ludwiko Bounderby, że ja, Jozjasz Bounderby z Coketown, dopiąłbym swego koniecznie.
Uderzył w stół pięścią, że aż filiżanki podskoczyły; Ludwika spojrzała nań czerwieniąc się
z urażonej dumy – a wyraz tej dumy nowym wcale był zjawiskiem dla Jamesa.
– Nie rozumiem cię dzisiaj – rzekła. – Proszę cię jednak, byś mi nic nie objaśniał. Nie jestem wcale ciekawa tej zagadki; mnie to wszystko jedno.
Ani słowa więcej nie wymówiono w tym względzie. Harthouse podchwycił wesoło rozmowę kierując ją na różne obojętne przedmioty. Ale od tego dnia oddziaływanie pani Sparsit
na Bounderby’go coraz więcej zbliżało Ludwikę do Harthouse’a, coraz silniej odpychało ją
od męża i wtrącało w zażyłość z innym, której wytłumaczyć sobie nie mogła sama – tak to się
działo stopniowo i powoli. Lecz czy starała się zbadać rodzaj tej zażyłości? Odpowiedź na to
zamknięta była w jej sercu.
Pani Sparsit tak mocno zmartwiła się tym wydarzeniem przy śniadaniu, że gdy Bounderby
odchodził, wyniosła mu kapelusz i, będąc z nim sam na sam w salonie, uchwyciła jego rękę,
pocałowała ją – i wyjąkała rzewnie:
– O! mój dobroczyńco! – i oddaliła się, przytłoczona smutkiem.
A jednak był to fakt niezaprzeczony, jakkolwiek nie podobny do prawdy – że w pięć minut
później, kiedy Bounderby odszedł w owym podanym sobie kapeluszu, wówczas ów w spódnicy chodzący potomek Scadgersów, ta parantela Powlerów, ścisnęła w kułak prawą swą rękę, wyciągnęła ją nieprzyzwoicie ku portretowi bankiera – i z pogardliwym grymasem patrząc
na owo arcydzieło sztuki, zawołała: – Dobrze ci tak, stary durniu! Bardzo mnie to cieszy.
Ledwie Bounderby odszedł, gdy zjawił się Bitzer; przeleciał pociągiem kolei żelaznej
przez długą linię arkad, które piętrzyły się w dzikiej okolicy przeszłych i dzisiejszych kopalni
węgla; przyleciał z Kamiennego Pawilonu i przyniósł naglące wezwanie do Ludwiki: pani
Gradgrind umierała. Córka wiedziała, że matka ciągle choruje, ale od kilku dni było coraz
gorzej; ostatniej nocy chora czuła się znacznie słabiej, a nad ranem bliską była śmierci. O ile
to z jej ograniczonych zdolności do okazywania życia w jakimkolwiek stanie można było
wnosić, dusza jej była już na wylocie.
W towarzystwie najbezbarwniejszego ze stróżów, który nadawałby się na odźwiernego u
wrót śmierci, Ludwika pojechała do matki. Przybywszy na miejsce odesłała Bitzera do jego
zajęć, a sama pośpieszyła do Kamiennego Pawilonu.
Od zamążpójscia rzadko bywała u matki. Ojciec ciągle grzebał się w swej parlamentowej
kupie popiołów w Londynie – chociaż nie słyszano, aby z nich jaką iskrę wydobył – i trzymał
się mocno w tym narodowym mgły przybytku. Matka, leżąca wiecznie na sofie, każde odwiedziny uważała raczej za znużenie dla siebie niż za przyjemność. Siostra jakoś nie miała pociągu do Ludwiki; Cesia nigdy już nie powróciła do jej względów, od owego spojrzenia, które
to dziecko włóczęgi rzuciło na przyszłą żonę pana Bounderby. Nie miała więc Ludwika powodu zaglądać do rodzicielskiego domu i bardzo tam rzadko bywała.
Żaden z tych uroczych wpływów, które czujemy zbliżając się do poczciwego, starego,
dawno opuszczonego domu rodziców, nie odezwał się w sercu Ludwiki na widok Kamiennego Pawilonu. Cóż z nią miały wspólnego marzenia dziecięce, sny ulotne i cudne, wdzięczne
kształty owego świata dziecięcego? Prawda, że dziecię w nie wierzy, a człek dorosły wspomina je z rozczuleniem; prawda, że z nich powstaje to wielkie poczucie przywiązania do bliźnich, miłości dla słabych, dzięki któremu człowiek przygarnia później do serca biedne dzieci
opuszczone, i zakłada tam im Eden pośród skalistej drogi życia; prawda, że lepiej by było,
gdyby synowie Adamowi częściej świecili tym uczuciem i byli prości i wierzący jak dziatwa,
a nie dumni mądrością świata – prawda! Ale w przeszłości Ludwiki wszystko to nie istniało i
teraz nie mogła odszukać w swoim sercu pierwszych dziecięcych wrażeń. Czyż mogła przypomnieć sobie, jak dążyła do świadomości świata i siebie przez zaczarowane drogi, którymi
miliony niewinnych stworzeń szły, wiedzione nadzieją i wyobraźnią? Czyż mogła pamiętać,
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jak spotkała się z rozsądkiem, prowadzona światłem marzenia, i doszła do pojęcia dobra –
wielkiego, żywego, drgającego uczuciem? Nie. Ona znała tylko użyteczność, wielki smutny
bałwan, zimny a okrutny, otoczony pokrępowanymi ofiarami, niewzruszony, ale wyrachowany, ścisły, niemiłosierny.
Wspomnienia jej dzieciństwa i młodości mówiły tylko o wysuszeniu każdego strumienia,
który wytrysnąć miał z jej młodocianego serca. Srebrzyste wody znikły, a na suchym gruncie
rosły ciernie tylko.
Weszła z głębokim i ciężkim smutkiem do rodzicielskiego domu, do pokoju matki. Od jej zamążpójścia Cesia uważana była w reszcie rodziny za dziecię domu. Teraz siedziała u wezgłowia
chorej i Joasia – już dziesięcio- czy dwunastoletnia dziewczynka – była także w pokoju.
Z trudnością zrozumiała chora, że jej najstarsza córka przyjechała. Biedna, leżała na kanapie z przyzwyczajenia. Za nic nie chciała położyć się do łóżka, bo, jak utrzymywała, gdy się
zgodzi na to, to już nigdy spokoju mieć nie będzie.
Głos chorej wydobywał się z takiej otchłani szali i okryć, a głos rozmawiających z nią tak
wielką przestrzeń przebiegać musiał, nim doszedł do jej ucha, że zdawał się leżeć na dnie
studni. Gdy jej powiedziano o przybyciu pani Bounderby, nie zrozumiała, biedaczka, że to
córka przybyła; dosłyszawszy tylko nazwisko zięcia, powtórzyła dawne swe zdanie: że od
kiedy on ożenił się z Ludwiką, nie może już go nazywać Bounderby; że musi go nazywać od
tej chwili Jotą, nie mogąc się zdecydować na żadne inne stałe miano. Ludwika dawno już siedziała przy niej i mówiła z nią, nim udało się wytłumaczyć chorej, że to córka. Pojąwszy to,
wnet rzekła:
– Dobra moja kochanko; spodziewam się, żeś szczęśliwa. Twoje zamążpójście to robota
ojca; on nad nim mądrzył i pewnie dobrze obrachował.
– Niech mama mówi mi o sobie.
– Chcesz coś o mnie wiedzieć, kochanko? Jakoś mi dziwnie, gdy kto chce wiedzieć coś o
mnie. Niedobrze czuję się. Ludwiko. Brak mi sił i kręci mi się w głowie.
– Czy mama bardzo cierpi?
– Sądzę, że jakieś cierpienie być musi – tu w tym pokoju – odpowiedziała – ale nie umiem
na pewno powiedzieć, czy to ja je odczuwam.
Po tym dziwnym wyznaniu zamilkła na czas niejaki. Ludwika wzięła matkę za rękę i nie
uczuła pulsu, ale gdy ją pocałowała, wówczas dostrzegła cienką nić życia w ledwie widocznym ruchu chorej.
– Rzadko widujesz siostrę – rzekła matka. – Wyrosła i podobna do ciebie. Może chcesz ją
widzieć? Cesiu, zawołaj ją tu.
Joasia podeszła do łóżka i stanęła biorąc starszą siostrę za rękę. Ludwika przypomniała sobie, jak Joasia tuliła się przed tym do Cesi i odczuła różnicę w jej zachowaniu.
– Czy podobna do ciebie? – spytała matka.
– Podobna, mamo, lecz...
– Ja to zawsze mówiłam – zawołała chora z dziwną żywością – i to mi przypomina, że
miałam – tak... miałam ci coś powiedzieć, kochanko. Cesiu, moja droga, zostaw nas same na
chwilę.
Ludwika puściła rękę siostry. Zauważyła, że siostra miała milszą i pogodniejszą twarzyczkę, niźli ona; zauważyła, nie bez pewnej goryczy, że wyraz tej twarzyczki odbijał w sobie
wdzięk innego oblicza, które także w tym pokoju się znajdowało – słodkiego oblicza o ufnych
oczach, oblicza bladego nie tyle od czuwania i współczucia dla chorej, ile przez kontrast z
gęstymi i ciemnymi włosami, które je otaczały.
Córka i matka zostały same. Twarz matki miała wyraz przerażającego spokoju i poddania
się jakiejś konieczności; wyraz taki, jakby niesiona silną falą czuła się bez ratunku i rada była
na koniec, że ta fala ją pochłonie. Ludwika do ust swoich przycisnęła wynędzniał rękę matki;
to ją ocuciło.
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– Coś miała mi mama powiedzieć?
– Miałam... miałam... Wiesz, że twego ojca teraz nigdy nie ma w domu, i właśnie muszę
do niego napisać względem tej rzeczy.
– Względem czego, mamo? Niech się mama nie porusza; proszę mi powiedzieć, o czym to
mama pisać do ojca pragnie.
– Musisz pamiętać, kochanko, że dawniej bałam się z czymkolwiek odezwać – bo już
pewno nie daliby mi potem pokoju; dlatego też całkiem się nie odzywałam.
– Niech mama powie mi wszystko; ja doskonale słyszę, niech mama głosu nie podnosi. –
W rzeczywistości, tylko nachylając się nisko ku matce, a raczej patrząc na ruch jej ust. Ludwika mogła pochwycić sens jej mowy.
– Nie wiem nawet, czego ciebie nie uczono, Ludwiko – i twego brata. Wszelkiego rodzaju
„logie” od rana do wieczora kładli wam w głowę. I jeżeli jest jeszcze jakaś „logia”, z której
by jaki okruch pozostał w tym domu, to chwała Bogu, jestem pewną, że już jej nazwy nic
posłyszę.
– Słucham mamy, jeśli mówienie mamy nie trudzi – rzekła Ludwika, aby naprowadzić
chorą na cel rozmowy.
– Ale jest rzecz jedna. Ludwiko, wcale nie żadna „logia”, o której ojciec zapomniał, którą
całkiem pominął. Ty jej wcale nie znasz. Nieraz siedziałam tu samotna z Cesią i rozmyślałam
o tym. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, jak się to nazywa. A to mię niepokoi...
Ojciec pewnie pamięta. Muszę napisać do niego, aby, na miłość Bożą znalazł i przypomniał mi tę rzecz. Daj mi pióro – daj mi pióro! Niepokój, zwykły umierającym, już był w niej
ustał – a tylko chwiejąca się na wsze strony głowa o resztce życia świadczyła.
I wydawało się biednej, że żądaniu jej stało się zadość; że pióro, którego nie mogłaby już
utrzymać było w jej ręku. Zaczęła kreślić ręką dziwne znaki w powietrzu, myśląc, że wyraźnie pisze nazwę rzeczy, opuszczonej albo zapomnianej przez męża przy wychowaniu dzieci.
Jednak wkrótce ręka zatrzymała się; światło – mdłe zawsze w tej postaci – zagasło i pani
Gradgrind wyszła z tych cieni, wśród których człowiek kroczy i niepokoi się na ziemi na
próżno. I poza życiem wyglądała poważnie i macierzyńsko.
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ROZDZIAŁ X

DRABINA PANI SPARSIT

Nerwy pani Sparsit nierychło przychodziły do równowagi. Szanowna dama kilka tygodni
ciągiem bawiła w wiejskim domu Bounderby’ego. Nie bacząc na swe usposobienie anachoretyczne, wypływające ze zmiany jej towarzyskiego położenia, zdecydowała ze szlachetną
mocą charakteru, zostać tu, jak to mówią, na paszy – i tuczyć się pożywnymi sokami wiejskimi. Przez cały czas abdykacji swojej z bankowego tronu dama ta okazała się niezachwianie
stałą w swym. sposobie postępowania; ciągle okazywała taką litość w żywe oczy panu Bounderby, jakiej człowiek od bliźnich rzadko doznaje, a portretowi jego w malowane oczy przypominała z największą złością i pogardą historię o starym durniu.
Pan Bounderby zaś, narozpowiadawszy tyle, że pani Sparsit jest wysoko ukształconą damą, sam uwierzył temu na koniec; tym bardziej że ona znów pierwsza odkryła, iż on, Bounderby, nie dosyć jest ceniony (chociaż nie widział w czym i dlaczego); nie mógł więc zdecydować się na utratę widoku jej klasycznej postaci. Tym konieczniej chciał ją mieć w swym
domu, im więcej mu się zdawało, że Ludwika niezadowoloną jest z jej pobytu; chociaż nie
pojmował, jakim sposobem ktokolwiek śmie być niezadowolony z tego, co on uważa za dobre. Więc gdy nerwy pani Sparsit naprężyły się już dostatecznie, aby pozwolić jej w samotności bankowej zjadać przysmaki, odezwał się do niej przy obiedzie, w przeddzień jej odjazdu
do miasta: – Wie pani co, niech pani przyjedzie tu w sobotę i bawi do poniedziałku, dopóki
piękna pora pozwala wsi używać. – Na te zaprosiny dama odpowiedziała krótko, jakby mahometanka: – słyszeć pana, znaczy dla mnie być posłuszną.
Ale choć nie była mahometanką i poetyczną kobietą, urosła jej jednak w głowie pewna
myśl alegoryczna. Zajmując się pilnie Ludwiką, bacznie patrząc na każdy jej krok, ostro słuchając każdego jej słowa, podniosła swą fantazję do wysokości natchnienia. I zbudowała w
swojej wyobraźni olbrzymią drabinę, której koniec ginął w przepaści sromoty i ruin – i okiem
ducha widziała, jak co dzień, co chwila Ludwika zstępowała po szczeblach tej drabiny coraz
niżej... niżej.
Stało się więc zadaniem życia pani Sparsit patrzeć, jak Ludwika na dół po tej drabinie
zstępuje: czasem powoli, czasem chyżej, czasem szczebel po szczeblu, czasem kilka szczebli
jednym posunięciem nogi przestępując; czasem zatrzymując się, ale się ani razu nie cofając.
Jeden krok Ludwiki wstecz, a pani Sparsit pewno zmarłaby ze zgryzoty i rozpaczy.
Ale Ludwika zstępowała ciągle, więc i pani Sparsit była w doskonałym humorze i bardzo
rozmowną.
– Proszę pana nie mieć mi za złe, gdy uczynię zapytanie co do rzeczy, o której pan nie
wspominasz; wiem, żem za śmiała, bo jużci pan nic bez dobrej przyczyny nie robisz, ale jednak spytam się: czy pan powziął jaką wiadomość o kradzieży?
– Nie, wcale – odpowiedział Bounderby. – Nie oczekiwałem jej jeszcze; Rzym nie w jeden
dzień zbudowano.
– Prawda, prawda – rzekła pani Sparsit kiwając głową.
– Ani też w jeden tydzień, pani.
– Wiem, że nie, panie – odrzekła melancholicznie.
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– Dlatego to i ja mogę trochę poczekać. Jeśli Romulus i Remus mogli czekać, Jozjasz Bounderby także może być cierpliwym. Jednak, o ile wiem, daleko im było lepiej w młodości
niźli mnie; mieli wilczycę za mamkę – mnie wilczyca tylko babką była, wcale nie dawała mi
mleka, dawała mi kije, a sama piła wódkę.
– Ach! – westchnęła wzdrygając się pani Sparsit.
– Nie, pani, ani kroku dalej nie postąpiono – jednak rzecz się robi. Młody Tomasz, który
obecnie jakoś do roboty skorszy co mię dziwi u człowieka, który nie przeszedł takiej jak ja
szkoły – pilnuje sprawy. Dałem tylko jedno zlecenie, by zostawić złodziei w pokoju; niech się
upewnią o bezkarności, a wszystko się wyjawi. Róbcie, co chcecie w cieniu, ale nie pokażcie
się ani razu, bo się zbierze z pięćdziesięciu i będą się starać o ocalenie tego zucha, który jest
sprawcą kradzieży. Nie okazujcie nic po sobie; zostawcie ich w pokoju, a złodzieje, mniemając, iż są bezpiecznymi, sami nam w ręce wpadną.
– Ach! Jak mądrze pan wszystko widzisz – rzekła pani Sparsit. – Niesłychanie to zajmujące dla mnie. A ta staruszka, o której pan wspominałeś?
– Owa staruszka? – rzekł Bounderby, ucinając rozmowę, ponieważ w tym względzie nie
podobna mu było czymkolwiek się przechwalać. – Jeszcześmy jej nie znaleźli, ale może być
pewną, iż to uczynimy, choćby dla zbawienia jej starej, obmierzłej duszy. Zresztą, moim zdaniem, jeśli pani chciałaś mego zdania, im mniej się o niej mówi, tym lepiej.
Tegoż samego wieczora pani Sparsit odpoczywając przy oknie w swoim pokoju, po spakowaniu rzeczy, spojrzała ku owej wielkiej swej drabinie; Ludwika i teraz z niej zstępowała.
Siedziała z Jamesem w altance ogrodowej; rozmawiali bardzo cicho. On pochylił się ku
niej; szept ich słów ledwo był słyszalny. On czołem swym prawie jej włosów dotykał – „a
może i zupełnie” – zauważyła w myśli pani Sparsit, kierując jastrzębie swe oczy na te dwie
postacie. Słowa rozmowy nie dochodziły słuchu wysoko urodzonej damy, a że rozmawiali,
zgadywała tylko z wyrazu ich twarzy i postaci. Oto co mówili:
– Pamiętasz pan tego człeka?
– Doskonale.
– Jego twarz, jego znalezienie się i jego mowę?
– Najdoskonalej. Wydal mi się nieciosanym, posępnym i nudnym w najwyższym stopniu.
To maskowanie się i rozprawianie było bardzo sprytne jak na niego, ale wtedy już pomyślałem: no, bracie, przesadzasz.
– Nie mogę się zdobyć na to, aby go o co złego posądzać!
– Ale, najukochańsza Ludwiko, jak mówi Tomasz (Tomasz nigdy tak nie mówił), nic też
dobrego o nim nie wiesz.
– Naturalnie, że nic.
– Ani też o nikim z tych ludzi.
Jakże mogę coś wiedzieć, gdy nigdy nic nie słyszałam ani o tych kobietach, ani o tych
mężczyznach – odparła Ludwika dawnym tonem, którego ostatnio rzadko używała.
– A więc, droga Ludwiko, posłuchaj zdania pokornego twego sługi, który wie cokolwiek o
różnych gatunkach swych bliźnich. Gotów jestem wierzyć, że są dobrzy mimo takich słabostek
jak kradzenie wszystkiego, co się da. Są wymowni; któż nie jest wymowny? Wyznają i głoszą
moralność, podobnie jak wszyscy oszuści. Od izby deputowanych, aż do domu poprawy, wszędzie ludzie głośno wyznają moralność. Wyrzekli się jej tylko mego gatunku ludzie – dlatego też
jest w nich coś nowego, orzeźwiającego. Słyszałaś i widziałaś tego człowieka i znasz jego sprawę.
Należał on do owej lekkomyślnej klasy ludzi, którą mój szanowny przyjaciel, Bounderby, tak
krótko trzyma – wiemy przecież, iż nie istnieje nic, co by mogło złagodzić szorstką jego rękę. Ów
członek lekkomyślnej klasy uraził się i uniósł; wyszedł gniewny; spotkał kogoś, kto mu zaproponował zwiedzenie banku – poszedł z nim, włożył do kieszeni coś, czego pierw nigdy w niej nie
bywał – i duch jego podniósł się po doznanych poniżeniach. I rzeczywiście nie byłby takim po-
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wszednim człowiekiem, jak jest, gdyby nie chciał skorzystać ze sposobności. Prawdopodobnym
jest także, że i sam jeden byłby to zrobił, gdyby mógł dać sobie rady.
– Czuję – rzekła Ludwika po chwili głębokiego zamyślenia – że niedobrze by było z mej
strony, gdybym tak łatwo zgodziła się z pańskim zdaniem, zrzucając sobie tym sposobem
ciężar z serca.
– Ja tylko rozsądnie mówię, a rozsądek jest rzeczą gorszą od innych. Nieraz rozmawialiśmy o tym z moim przyjacielem, młodym Tomaszem, bo w bardzo ścisłych stosunkach z nim
jestem, i on podzielał me zdanie zupełnie. Może się pani przejdzie?
Oparła się na jego ramieniu i chodzili po ścieżkach zaledwo rozjaśnionych słabym księżyca blaskiem; nie myślała nawet, że coraz niżej zstępuje po drabinie, zbudowanej w umyśle
pani Sparsit.
Dziwna ta dama nie spuszczała z oczu Ludwiki, a dniem i nocą podtrzymywała ową drabinę. Niech Ludwika zstąpi z ostatniego szczebla, niech zniknie w przepaści; wówczas ona puści drabinę, strąci ją na głowę spadającej; ale dopóki tego nie będzie, drabina w mocnym ręku
pani Sparsit stać będzie silna i nieruchoma, a Ludwika po niej coraz niżej, coraz niżej schodzić będzie.
Pani Sparsit patrzała na częste odwiedziny Harthouse’a; słyszała o nim to i owo, widziała
zmiany na tej twarzy, w którą on się wpatrywał, widziała, kiedy to oblicze zasępiało się i kiedy rozjaśniało; wlepiała w nie wówczas otwarte szeroko czarne swe oczy bez litości, bez wyrzutów sumienia; cała pochłonięta ciekawością interesowną, żądzą patrzenia na kobietę, która
bez przyjaznej i troskliwej opiekuńczej ręki – coraz bardziej i bardziej zbliżała się do ostatnich stopni tej olbrzymiej drabiny.
Z całym szacunkiem dla pana Bounderby, dziwnie sprzecznym z pogardą dla jego portretu,
pani Sparsit nie miała najmniejszej ochoty wstrzymać owego zstępowania Ludwiki ku przepaści.
Żądna widzenia własnymi oczyma tego wypadku, ale cierpliwa, wyglądała spokojnie
ostatniego kroku, jako spełnienia najgorętszych pragnień swej duszy. Oniemiała w oczekiwaniu, utkwiła gorączkowe spojrzenie w drabinę swoją, a tylko czasami mitenką w nieprzyzwoity kształt zwitą (w mitence kułak siedział) groziła owej zstępującej po szczeblach postaci
niewieściej.
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ROZDZIAŁ XI

CORAZ NIŻEJ

Postać niewieścia pod czujnym nadzorem pani Sparsit zstępowała niżej i niżej bez przerwy
– stale, ciągle się zanurzając, jak ciężar, tonący w głębiach wody, na dno przepaści.
Gradgrind, uwiadomiony o śmierci żony, przybył z Londynu, pochował ją z pośpiechem,
jak przystało na zaaferowanego człowieka – i wnet wrócił do narodowej kupy popiołów, by
dalej odsiewać z nich prochy i móc, gdy interes własny tego będzie wymagał, cisnąć pyłem w
oczy przeciwników, którzy także popioły owe dla swoich celów przesiewali; jednym słowem,
powrócił do swych zajęć parlamentarnych.
Tymczasem pani Sparsit stróżowała. Odłączona od swej drabiny przez cały tydzień, na
długość drogi żelaznej łączącej Coketown z wiejską Bounderby’ego siedzibą, potrafiła kocim
okiem śledzić za Ludwiką; to ciągnąć o niej wieści z męża, to z brata, to z Harlhouse’a; to
badając adresy listów, które odbierała w Coketown dla rodziny Bounderby’ego; jednym słowem zażywając, dla dopięcia swych celów, wszystkiego, co żywe czy martwe zostawało w
zetknięciu z ową zbudowaną przez nią drabiną. „Postaw tylko nogę na ostatnim szczeblu,
moja pani – mówiła zwrócona myślą ku postaci zstępującej ciągle i wyciągając ku niej zgiętą
w kułak mitenkę... a nie wymkniesz mi się!”
Czy to była sztuka, czy natura: czy był to samoistny rys charakteru Ludwiki, czy wyrobiły
go okoliczności – dość, że dziwna skrytość tej niewiasty mogła w błąd wprowadzić nawet
takiego ostrowidza, jakim była klasyczna pani Sparsit. Były chwile, w których nawet sam
James Harthouse nie umiał zdać sobie sprawy z jej usposobienia względem niego. Były
chwile, że ta samotna niewiasta była dla niego taka zagadką, jak żadna na świecie kobieta,
chociażby otoczona całym gronem satelitów, pomagających jej w zachowaniu tajemniczości.
A czas płynął i nadszedł dzień, w którym pan Bounderby, powołany interesami wymagającymi jego obecności, musiał wydalić się z domu na dni parę. Jakoś w piątek oświadczył to
pani Sparsit, lecz dodał:
– Ale niemniej niech pani jutro jedzie do nas, jakbym ja był w domu. Moja nieobecność
żadnego wpływu na pobyt pani mieć nie powinna.
– O, panie! – zawołała pani Sparsit. – Czyż godzi się to mówić? Nieobecność pana ogromną mi robi różnicę; sądzę, że pan to sam wiesz najlepiej. – Dobrze, pani, a więc będzie musiała pani jakoś poradzić sobie tym razem beze mnie – odpowiedział bankier zadowolony.
– Wiadomo panu, że jego wola prawem jest dla mnie. Gdyby nie to, być może, że sprzeciwiłabym się pańskim łaskawym rozkazom, nie będąc pewną, czy równie miłą moja obecność
będzie dla panny Gradgrind, jak dla pańskiej wspanialej gościnności. Ale nie potrzebuje pan
powtarzać rozkazów; stawię się jutro, posłuszna zaprosinom pana.
– Ależ moja pani, gdy ja ją zapraszam – rzekł Bounderby otwierając zdziwione oczy –
zdaje mi się, iż nie potrzebujesz niczyich więcej zaprosin.
– W istocie, panie – odrzekła pani Sparsit – w istocie, tak być powinno. Ale dość o tym.
Chciałabym widzieć pana znowu tak wesołym, jak to dawniej bywało.
– Co pani chcesz powiedzieć? – zapytał zaperzony Bounderby.
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– A! Była niegdyś w panu dzielna sprężystość, nad której zesłabnięciem obecnym boleję
bardzo. Odzyskaj ją, panie, i bądź dobrej myśli!
Pod wpływem tego niejasnego zaklęcia, popartego spojrzeniem pełnym litości, Bounderby
poskrobał się zabawnie w głowę, a utratę niezależności swej odzyskał dopiero później, zarzucając swych komisantów robotą przechodzącą siły ludzkie.
– Bitzer – rzekła pani Sparsit, gdy patron jej odjechał, a bank już zamykano – świadcz
moje uszanowanie panu Tomaszowi Gradgrind, synowi, i zapytaj, czy nie raczyłby zajrzeć do
mnie na przekąskę i szklankę piwa.
Tomasz Gradgrind, syn, zwykle gotów do podobnych rzeczy, kazał pięknie podziękować i
sam zjawił się niebawem.
– Panie Tomaszu – rzekła rusałka bankowa. – Niewytworne te mięsiwa były już na stole,
gdy mi przyszło na myśl, czybyś pan nie zechciał coś skosztować?
– Dziękuję za pamięć – odpowiedział krótko Tomasz i ponuro zabrał się do jedzenia.
– Co porabia pan Harthouse? – zapytała dama.
– Doskonale się miewa – odpowiedział.
– Gdzież on jest obecnie?– zadała delikatnie, światowo, przeklinając w myśli Tomasza za
jego małomówność.
– Ot! Poluje w Yorkshire; przysłał wczoraj Luci okrutny kosz zwierzyny, jak pół wieży
kościelnej.
– To człowiek z rodzaju tych – dobrodusznie zauważyła dama – o których na pewno powiedzieć można, że są wyśmienici myśliwi.
– Nie pudłuje nigdy – zawołał Tomasz.
Tomasz zawsze miał zwyczaj patrzeć w ziemię; ale ten rys charakterystyczny ostatnimi
czasy takich nabrał rozmiarów, że młokos nie mógł teraz już i trzech sekund z rzędu patrzyć
w oczy ludzkie. Jeśli więc pani Sparsit chciała co w jego spojrzeniu wyczytać, to mogła bardzo długo na to czekać.
– Pan Harthouse to wielki mój faworyt – rzekła. – Zresztą nie tylko mój, ale i wielu innych
osób. Czy możemy się spodziewać jego powrotu wkrótce, panie Tomaszu?
– Ja spodziewam się go jutro – odrzekł.
– A to wyśmienita nowina – zawołała pani Sparsit radośnie.
– Ułożyliśmy się, że go jutro będę czekać na tutejszej stacji kolei żelaznej i zapewne razem
zjemy obiad. Nie będzie przez cały tydzień na wsi u Bounderby’ego, bo mu stamtąd daleko
do jego zajęcia, nie dziwiłbym się więc, gdyby został w tych stronach przez niedzielę i pojechał na wieś do mojej siostry.
– Dobrze, że sobie przypomniałam – zawołała pani Sparsit – czy pan pozwolisz obarczyć
się pewnym poleceniem do siostry?
– No cóż, dobrze, ale nie ręczę, czy nie zapomnę, jeśli zlecenie będzie długie – odparł niechętnie szczeniak.
– Bynajmniej, proszę tylko złożyć moje uszanowanie i przeprosić, gdyż zdaje mi się, że
nie będę mogła korzystać z towarzystwa siostry pana w tym tygodniu; trochę mi nerwy dokuczają i lepiej, gdy zostanę samotną.
– A! Tylko tyle – zauważył Tomasz. – To nic się nie stanie, choćbym i zapomniał, bo Lucia pewno ani wspomni o pani, dopóki jej nie ujrzy.
Zapłaciwszy tym miłym komplementem za gościnność, pogrążył się w ponurym milczeniu, dopóki nie wysuszył całkowicie butelki, a wtedy rzekł: – Już czas na mnie, dziękuję pani.
– I odszedł.
Nazajutrz, w sobotę, pani Sparsit cały dzień siedziała w oknie; patrzyła na zwykłych przechodniów, przyglądała się przejeżdżającym pocztą, miała na oku cały ruch ulicy i notowała w
pamięci niejedno, bacząc pilnie na drabinę, zbudowaną w swej wyobraźni. Gdy nadszedł wieczór, nałożyła kapelusz, owinęła się szalem i wyszła tajemnie z domu. Miała wiele powodów,
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aby rozciągnąć nadzór nad stacją kolei żelaznej, do której miał przybyć pewien podróżny z
Yorkshire; a wolała ujrzeć go spoza kolumny ganku lub z pokoju kobiecego na stacji, niż
otwarcie się z nim spotkać.
Tomasz oczekiwał już i włóczył się koło stacji, aż do przybycia wyglądanego pociągu. Jamesa Harthouse’a nie było. Tomasz przeczekał, dopóki tłum się nie rozszedł, przeczytał ogłoszenia o ruchu pociągów i pogadał z zarządzającym stacją. Uczyniwszy to wszystko, leniwo
się oddalił; zatrzymywał się na ulicy, zdejmował i wkładał kapelusz, poziewał, przeciągał się;
słowem znać na nim było wszystkie symptomata okrutnych nudów, naturalnych u człowieka,
który musi na kogoś czekać, aż do przybycia drugiego pociągu – całą godzinę i minut czterdzieści.
– To podstęp, aby usunąć go z drogi – rzekła pani Sparsit odrywając się od brudnego okna
stacyjnego, przez które wiodła okiem za Tomaszem.– James Harthouse siedzi teraz przy jego
siostrze!
Myśl tę podsunęła jej chwila natchnienia, pani Sparsit pośpieszyła więc, jak mogła najszybciej, aby ją wykorzystać. Stacja kolei, wiodącej do wiejskiego domu Bounderby’ego,
była na drugim końcu miasta; czasu zostawało niewiele; przebycie przestrzeni tej niełatwe
było. Ale Duch Banku tak prędko znalazł próżny powóz, tak lekko weń skoczył, tak żwawo
obliczył się z woźnicą, tak szybko wziął bilet na miejsce w wagonie i zasiadł w nim – jakby w
jednej chwili, ledwie powziął myśl, leciał już, porwany parą, ponad starymi i nowymi kopaliskami węgla.
Siedziała przez całą podróż w milczeniu, z oczyma wlepionymi w ową okrutną drabinę, po
której schodziła postać niewieścia. A przepaść już bliska – tuż. Jeszcze krok jeden tylko.
Smutny wieczór wrześniowy równo z nadejściem nocy ujrzał pod zapłakanym swym nieboskłonem panią Sparsit wychodzącą ostrożnie z wagonu, schodzącą po drewnianych schodkach ganku stacji na kamienną drogę – przebiegającą ją i niknącą pod cieniem liści drzew
ogrodowych wiejskiego domu Bounderby’ego. Parę ptaszków, piszczących w swoich gniazdach, nietoperz, który krążył nad jej głową, i pył własnych jej stóp, unoszący się jak mgła –
oto wszystko, co widniała i słyszała pani Sparsit, dopóki nie otworzyła pewnej furtki.
Zbliżyła się do domu ścieżką przez gaiki i obeszła go dokoła, zaglądając spomiędzy liści w
okna parterowe. Kilka było otwartych, jak zwykle w gorąco, ale w żadnym nie błyszczało
światło i wszystko było pogrążone w ciszy. Przebiegła ogród – na próżno! Przypomniała sobie las i zrąbane drzewa, przekradła się tam, nie bacząc na wysokie trawy, na srogie ciernie,
na gady i płazy, i wszystkie stworzenia jakie jego są. Z oczami czarnymi wpatrzonymi przed
się, z nosem haczykowatym w przedniej straży, pani Sparsit lekko wsuwała się między gałęzie i krzaki, biegnąc do celu bez odpoczynku i z takim zapałem, że gdyby wiedziała, iż ten las
napełniony jest jadowitymi gadzinami, nic zwróciłaby na to uwagi.
Tss!!
Może to ptaszki powypadały ze swoich gniazd, urzeczone błyszczącymi w cieniach nocy
źrenicami pani Sparsit? Stanęła i nasłuchiwała.
Ciche głosy – tuż przy niej. Głos jego i jej. Naznaczone na dworcu spotkanie z Tomaszem
było tylko sposobem wydalenia go z domu siostry. Oto oni: Ludwika i James – u obalonego
drzewa.
Chyląc się w gąszczu traw, pani Sparsit zbliżyła się ku nim, wyprostowała się i stanęła za
drzewem – podobna do Robinsona Cruzoe w zasadzce na dzikich wyspiarzy. Stała tak blisko,
że jednym krokiem, i to niewielkim, mogła znaleźć się między nimi. Widocznie on przybył
sekretnie i nie pokazywał się w domu. Przyjechał konno, boczną drogą, przez pola; koń jego
przywiązany, ot tam, za parkanem, o kilka kroków.
– O! Najdroższa, jedyna – mówił on. – Cóż miałem robić? Czyż podobna było mi nie
przyjechać, gdym wiedział, że samą jesteś.
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„Spuszczaj głowę, spuszczaj głowę, aby go bardziej kusić. Ja prawdziwie nie wiem, co
mężczyźni widzą w twojej twarzy – myślała pani Sparsit. – Ani się spodziewasz, czyje oczy
patrzą na ciebie, kochaneczko!”
Nie podpadało wątpliwości, że Ludwika miała głowę spuszczoną. Tłumaczyła coś Jamesowi, rozkazywała mu, aby odszedł; ale ani się zwróciła do niego, ani też podniosła oblicze
ku niemu. Taki był w niej zdumiewający spokój, że miła kobiecina, co z zasadzki ją szpiegowała, zmuszona była przyznać, iż w podobnych okolicznościach nie zdobyłaby się na to. Ręce
Ludwiki spoczywały jedna w drugiej, jak ręce statuy, a nawet głos jej nie był zmieniony; nie
mówiła ani głośniej, ani ciszej, ni wolniej, ni spieszanej jak zwykle.
– O! najśliczniejsza – mówił Harthouse (pani Sparsit z rozkoszą spostrzegła, że się podsuwał ku Ludwice). – Czyż nie pozwolisz mi zostać z sobą choć na krótką chwilę!
– Tu – nie.
– Gdzież więc. Ludwiko?
–-Nie tu, nie tu!
– Ależ my tak mało mamy czasu! Leciałem z tak daleka, z taką miłością i nadzieją! A!
Czyż nade mnie możesz mieć bardziej przywiązanego niewolnika? Dlaczegóż tak srogo się ze
mną obchodzisz? Wyglądałem twego słonecznego powitania – wyglądałem tak gorąco, a ty
mnie chłodem takim przyjmujesz, że serce zamiera!
– Mamże powtarzać, żem powinna być tu sama?
– Ależ my musimy się widzieć, najdroższa! Gdzież i kiedy się zobaczymy?
Zadrżeli oboje. Szpieg ich także zadrżał; wydało się pani Sparsit, że ktoś jeszcze jest tu
obecny, ukryty w gęstwinie. A to tylko spadły gwałtownie pierwsze wielkie krople ulewnego
deszczu.
– Może ja przejdę za chwil kilka koło domu, niby nie wiedząc, że gospodarza nie ma – i
wejdę, pewny jego gościnności?
– Nie, o, nie!
Spełnię twe srogie i okrutne rozkazy, chociaż nie masz nieszczęśliwszego człowieka nade
mnie! Być obojętnym na wdzięki niewieście a spotkać nagle i pokochać kobietę najcudniejszą, najczarowniejszą i najokrutniejszą! O! najukochańsza, nie podobna mi odejść, ani cię
opuścić, gdy tak niemiłosiernie nadużywasz swej władzy!
I pani Sparsit ujrzała, jak zatrzymywał ją, otaczając ramieniem jej kibić, i słyszała przerywany głos jego, którym mówił, że ją kocha, że ona jedynym jego celem, jedyna zachętą do
działalności w życiu; że wszystko, do czego dążył, zgasło i zniknęło za jej ukazaniem się; że
porzucił osiągnięty już cel życia, czując, że wszystko jest niczym w porównaniu z jej miłością; że jego zobowiązania tyle tylko mają dla niego wagi, ile pozwalają mu być blisko niej;
że się ich wyrzecze, jeśli go mają od niej oddalić, że gotów z nią uciec na kraj świata, albo
zostać z nią, jeśli ona zostanie; że każdy los, każda dola obchodzi go o tyle tylko, o ile z nią i
przy niej; że powinna mu wierzyć, jemu, który odczuł całą nieznośną okropność jej położenia;
jemu, którego natchnęła przywiązaniem i poświęceniem, o jakich on nigdy nie marzył; który
się jej oddał cały i ubóstwia ją.
Wszystko to, i dalej, i więcej oszołomiona zajadłą złością, lękająca się, by jej nie spostrzeżono, przy coraz gwałtowniej wzrastającym szumie ulewnego deszczu bijącego o liście
drzew, przy grzmotach, huczących nad nią – pani Sparsit chowała w pamięci w takim nieporządku i pośpiechu, że gdy na koniec James przeszedł za parkan i siadł na konia, szpieg w
spódnicy nie wiedział na pewno, gdzie naznaczyli sobie schadzkę ani o jakiej godzinie; tylko
to jej się zdawało pewnym, że schadzka dzisiejszej nocy nastąpić miała.
Jedno z nich zostało przed nią, w ciemności. Domyślała się, że to jedno – to ona. – ”O, kochaneczko – pomyślała. – Ani się spodziewasz, że i na chwilę z oka cię nie spuszczę!”
Pani Sparsit ujrzała Ludwikę wychodzącą z gaju i wchodzącą do domu. Cóż miała robić
teraz? Deszcz lał jak z wiadra. Pończochy białe wysoko urodzonej damy zaczęły się mienić
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różnymi kolorami – zielony jednak panował nad pozostałymi; w trzewikach miała szpilki
sosen i jodeł, piasek i kamyczki; gąsienice, snując bawełniane swoje osłonki, obłaziły ją całą;
strumień wody ciekł z jej kapelusza, kaskada spadała z rzymskiego nosa. W takich to warunkach Duch Banku stał jak wryty w mroku lasu, rozmyślając, co dalej przedsięwziąć.
Ha! Ludwika wychodzi z domu; osłonięta, że jej twarzy prawie nie widać – wychodzi tajemnie. Ucieka! A! Spada już, spada z ostatniego szczebla drabiny – w przepaść.
Nie zważając na deszcz, krokiem śmiałym i szybkim przebiega ścieżkę prowadzącą do
drogi. Pani Sparsit w cieniu, jak cień – za nią; trudno jej jednak było nie spuścić z oczu tej
postaci śpieszącej przez zamroczę. Zatrzymała się Ludwika, aby bez hałasu przymknąć bramę
ogrodową; pani Sparsit przystanęła także. Ludwika idzie drogą, po której szpieg się tu dostał;
wstępuje na drewniane schodki stacji drogi żelaznej. Pociąg wnet ma przechodzić, idąc na
Coketown – pani Sparsit wie o tym. A zatem Coketown jest pierwszym miejscem schadzki!
Cieknący wodą i obłocony Duch Banku nie potrzebował już zmieniać swej postaci, aby się
od poznania uchronić, jednak zatrzymał się pod ścianą stacji i nakrył szalem swój kapelusz
zupełnie. Tak zakapturzona, weszła pani Sparsit do biura i kupiła bilet. Ludwika siedziała już
w kątku komnaty dla podróżnych; pani Sparsit w drugim kąciku zasiadła. Obie przysłuchiwały się biciu piorunów, szumowi ulewy. Parę lamp zalanych deszczem zagasło; tym widoczniejsze były błyskawice, przelatujące wężem między chmurami.
Budynek stacji, lekkim, coraz wzmagającym się trzęsieniem, jak też wzmagało się bicie
serc oczekujących oznajmiał zbliżanie się pociągu. Ogień i para, dym i czerwone światło,
syczenie, huk, trzask i przeraźliwy świst – i pociąg już jest... Ludwika już siedzi w jednym,
pani Sparsit w drugim wagonie – i wnet pociąg, wśród nieustannego grzmotu, przelatuje niewielką przestrzeń do stacji Coketown.
Dzwoniąc zębami z wilgoci i zimna, pani Sparsit była jednak zachwycona. Postać niewieścia już zleciała w przepaść, a ona sama czuła się jakoby na pogrzebie tamtej. Czyż mogła się
nie radować – ona, która tak się przyczyniła do owego pogrzebowego triumfu?
„Przybędzie do Coketown daleko wcześniej niż on – myślała sobie – choćby koń jego był
ptakiem. Gdzież będzie czekać? Gdzie się zejdą? Cierpliwości! Cierpliwości! Zobaczymy
wszystko!”
Ulewny deszcz sprawił niewymowne zamieszanie w tłumie osób, wysiadających z wagonów. Rynny przeciekały; muł i śmiecie wodą naniesione pozatykały kanały; woda pokrywała
ulice. Jak tylko mogła najśpieszniej pani Sparsit zwróciła oczy na oczekujące powozy, gwałtownie rozchwytywane przez podróżnych. „Ona siądzie zapewne do powozu i odjedzie, nim
ja wynajdę dla siebie drugi; choćby mnie miano zadławić, muszę dowiedzieć się przynajmniej
numeru dorożki i posłyszeć, dokąd się wieźć każe.”
Wyskoczyła przed ganek, ale źle bardzo wymiarkowała, bo Ludwika, nie myśląc o powozie, wyszła z wagonu i zniknęła.
Czarne oczy pani Sparsit, odwrócone na chwilę od wagonu, którym Ludwika jechała, za
późno doń powróciły. Pani Sparsit czeka; drzwiczki długo się jakoś nie otwierają. Zdziwiona,
biegnie i zagląda przez okno: wagon pusty zupełnie! Przemokła do nitki, pluskając wodą w
trzewikach za każdym stąpnięciem, oblewana strugami deszczu cieknącymi po jej klasycznej
twarzy; w kapeluszu podobnym do rozdartej a przegniłej figi, w zbłoconym odzieniu, które
przyległe do jej wysoko spokrewnionego grzbietu i przez które było widać guziki, haftki, tasiemki, pomagające do okrycia wysoko urodzonego ciała; pokryta zieloną pleśnią, jak zaniedbane sztachety starego parku na moczarach – cóż miała począć pani Sparsit, jeśli nie rozpłakać się łzami goryczy i złości – i wykrzyknąć: „Straciłam ją z oczu!”.
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ROZDZIAŁ XII

NA DNIE

Narodowe smarowozy państwowego rydwanu, członkowie Parlamentu, nacieszywszy się
pewną liczbą drobnych a hałaśliwych sprzeczek, rozjechali się na czas niejaki i pan Tomasz
Gradgrind, ojciec, był w swym domu.
Siedział w swym gabinecie przed śmiertelnie statystycznym zegarem. i pisał może jakieś
dowodzenie – na przykład, że dobry samarytanin był wcale nędznym ekonomistą politycznym.
Szum ulewy nie przeszkadzał mu w zajęciu, zwracał jednak uwagę jego na tyle, że zmuszał go do podnoszenia głowy i spoglądania na rozhukane żywioły – tak, jak gdyby udzielał
im nagany. Gdy silniej zagrzmiało, zwracał oczy ku miastu, niepokojąc się, by który z wysokich kominów nie rozwalił się od pioruna.
Grzmot huczał w dali – deszcz zalewał potopem okolicę. Nagle drzwi gabinetu otworzyły
się; Gradgrind spojrzał spoza lampy, stojącej na jego stole, i ze zdumieniem ujrzał na progu
starszą swoją córkę.
– Ludwika!
– Ja – ojcze! Mam z tobą do pomówienia!
– Co się stało? Co ci jest? Jakaś ty zmieniona? Na miłość Boga – zawołał pan Gradgrind
coraz bardziej zdumiony – mów, co się stało, żeś w taką ulewę tu przybyła?
Ludwika dotknęła ręką sukni swych, jakby dopiero teraz spostrzegła, że była na ulewie;
zdjęła kapelusz, pozwoliła opaść mantyli – i stała patrząc na ojca, taka blada, taka znękana,
taka zrozpaczona i zuchwała jednocześnie – że Gradgrind mocno się przeraził.
– Co ci jest! Zaklinam cię, powiedz, Ludwiko! Co się stało?
Upadła na krzesło przed nim i zziębłą rękę swoją położyła na jego ręce.
– Ojcze! Wychowałeś mnie od kolebki...
– Tak, moja Ludwiko!
– Otóż przeklinam godzinę, w której przyszłam na świat dla takiej doli!
Spojrzał na nią odurzony i przerażony, mimowolnie powtarzając: – Przeklinasz, przeklinasz!
– Jak mogłeś mi dać życie, a odjąć te nieocenione skarby, które je podnoszą z okropnego
stanu trupiej martwoty? Gdzie są dary duszy? Gdzie uczucia serca? Co uczyniłeś, co uczyniłeś, ojcze, z tego ogrodu, który powinien był kwitnąć tam, gdzie teraz tylko wielka i żałobna
pustynia?
I uderzyła się obiema rękami w piersi.
– Gdyby ten ogród był tu kiedy, to gruzy i popioły jego jeszcze by mię ocaliły od nicości,
w którą cała moja istność zapadła! Nie powinnam tego mówić, ale, ojcze, wszak pamiętasz
ostatnią naszą rozmowę w tym pokoju?
Gradgrind tak był nieprzygotowany na to, co słyszał w tej chwili, że z trudnością odpowiedział:
– Pamiętam, Ludwiko!
– Co mi teraz wyrywa się z ust gwałtem, byłoby się wonczas wyrwało, gdybyś był choć na
jedną chwilę udzielił mi podpory ojcowskiej miłości! Nie narzekam, ojcze! Ale czemuś nie
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pozwolił, by coś we mnie zakwitło, by się coś rozwinęło? Gdybyś był dawniej choć na chwilę
przestał być czujnym; o, gdybyś choć na chwilę pozwolił mi być sobą, o ileż szczęśliwszą
byłabym dziś istotą.
Słysząc to, Gradgrind, po tylu trudach i tak czujnym nadzorze nad snem duszy własnego
dziecka, pochylił tylko smutnie głowę, zakrył oblicze rękami i ciężko westchnął.
– Ojcze! Gdybyś był wiedział, kiedy tu byliśmy ostatnim razem, czegom się lękała, i to
tak, że aż walczyłam z sobą... jakby losem moim była wieczysta walka z każdym naturalnym
popędem, który zaświecił w mym sercu! Gdybyś był wiedział, co ukrywało się w mej piersi;
wiele uczuć, przywiązań, słabości, mogących wykwitnąć w siłę, miłość niedosiężną dla rachunku i równie nieznaną twej arytmetyce, ojcze, jak i stwórca wszystkich tych darów? O,
gdybyś był wiedział, czyż dałbyś mi za męża człowieka, którego nienawidzę!
– Nie, nie! Moje biedne dziecię... – zaledwie miał siłę wyjąkać. – Czyżbyś mię był skazał
na ten chłód wieczny? Czybyś mię był rzucił w tę zgubę, w tę rozpacz mojego życia? Czyżbyś był mię odarł z niecielesnej cząstki mego żywota, z wiosny i lata moich wiar i marzeń, z
mej osłony przed wszystkim, co złe i brzydkie w rzeczywistym życiu, z tej nauki, jak być
pokorną i ufną, jak działać w miarę mych ograniczonych możliwości, by wszystko naprawić –
i na bożą, szczytniejszą drogę naprowadzić?...
– O, nie, nie! – Nie – Ludwiko!
– Ach! Gdybym była pozostawiona w ślepocie bezwiednej; gdybym była szukała mej drogi po omacku i gdyby mi było wolno, znając powierzchownie rzeczy i ludzi, użyć, dla głębszego ich poznania, mych sił wyobraźni i wiary – ojcze, ojcze! Byłabym milion razy mędrsza,
szczęśliwsza, bardziej kochająca, niepokalana, szlachetniej ludzka – niźli jestem z tą świadomością i wiedzą, którą mimo woli odebrałam! Teraz posłuchaj, po co tu przyszłam.
Wstał, aby podtrzymać ją w swym objęciu; ona zerwała się – i tak stali blisko siebie: ona z
ręką na jego ramieniu, patrząc prosto w oblicze ojcowskie.
– Rosłam o głodzie i pragnieniu ani na chwilę nie zaspokojonym, rosłam, gwałtownie pragnąc dotrzeć do stref, w których prawidła, cyfry i rachunki na nic by się nie przydały – i wyrosłam nareszcie walcząc o każdą piędź mej drogi.
– Dziecię ty moje! Nie wiedziałem, żeś była nieszczęśliwą!
– Ale ja wiedziałam o tym, ojcze, od początku życia; w tej walce prawie odepchnęłam z
pogardą mego anioła stróża i poddałam się szatanowi. Nauka, którąm posiadła, doprowadziła
mię tylko do zwątpienia, do niewiary, do pogardy – ach, i do tęsknoty za tym wszystkim, czego mnie nie uczono. Jedyną może pociechą była myśl, że życie nie długie i że nic w nim nie
ma, o co by warto było się ubiegać...
– A tak jesteś jeszcze młodą, Ludwiko! – rzekł ojciec rozżalony.
A tak, młoda jestem! Byłam młodą, kiedyś ty, ojcze – bo teraz pokazuję ci już bez trwogi i
nadziei zwykły stan mego umysłu w owych dniach mojej młodości – kiedyś ty, ojcze, przedstawił mi małżonka. Przyjęłam go. Wyraźnie i tobie, i jemu, ojcze, powiedziałam, że milości
dlań we mnie nie ma. I ja wiem, i ty wiesz, ojcze, i on wie, że tej miłości nie było. Jednak nie
było mi obojętnym zupełnie to zamężcie, gdyż sądziłam, że przyjemną i pożyteczną rzecz
robię dla Tomasza. Jeden tylko Tomasz był przedmiotem serdecznych uczuć moich; być może dlatego, że wiedziałam najlepiej, jak się nad nim litować trzeba. Nie o to teraz chodzi –
lecz kiedyś może lżej będziesz sądzić, ojcze, jego błędy i winy.
Gradgrind trzymał ją w objęciu, a ona i drugą rękę położyła na jego ramieniu i z okiem
ciągle wlepionym w ojcowskie oblicze, mówiła dalej:
– Gdym była niepowrotnie zaślubioną, powstał we mnie bunt przeciw tym więzom; stara
walka mych lat dziecięcych – ale ognistsza, bardziej zawzięta, podbudzana sprzecznościami
dwóch niezgodnych charakterów; walka, jakiej żadne ogólne prawo naukowe nie mogło
uspokoić i nie uspokoi, dopóki to prawo nie wskaże chirurgowi miejsca właściwego, które ma
nożem zbawczym wykroić z mej duszy.

134

– Ludwiko – zawołał ojciec błagalnie, pamiętał bowiem dobrze, co zaszło między nimi,
podczas ich poprzedniej rozmowy.
– Ach! Nie wymawiam ci nic, ojcze! Nie skarżę się, nie sarkam. Po coś innego przyszłam
do ciebie.
– Cóż mogę uczynić? Powiedz, dziecko moje. Zrobię to.
– Ojcze! Ojcze! Na mej drodze przypadkiem znalazł się inny człowiek – człowiek, o jakim
pojęcia nie miałam. Światowy, lekki, błyskotliwy, śmiały, nie udający moralności, przyznający się, iż pogardza wszystkim, o czym na pół ze strachem ośmielałam się marzyć. Powiedział
mi od razu, na początku – chociaż nie wiem, jakim sposobem do tego doszedł – że mnie zrozumiał, że czyta w mych myślach. On wcale nie gorszy ode mnie i zdaje mi się, że jakieś powinowactwo zachodzi między naszymi duszami. Tylko dziwiłam się, że człowiek, który o nic
nie dbał, o mnie dbać począł.
– O ciebie, Ludwiko?
I biedny ojciec instynktownie chciał odjąć córce podporę swych objęć, ale uczuł, jak ją siły
opuszczają, i ujrzał dziki ogień w jej oczach, utkwionych w jego obliczu.
– Nic nie powiem o sposobie, w jaki pozyskał moje zaufanie, bo to nic do rzeczy nie ma –
ale, ojcze, on to zaufanie pozyskał. I jak ty znasz okoliczności mego zamążpójścia, tak i on je
już zna doskonale.
Twarz ojca zbladła; ramiona jego silniej córkę objęły.
– A! Nic złego nie uczyniłam, ojcze! Nie zhańbiłam twych siwych włosów. Ale jeżeli zapytasz, czym go kochała lub czy go kocham, odpowiem szczerze: ojcze! Być może! Nie
wiem. – Zerwała ręce z ojcowskich ramion i przycisnęła je do piersi, a ze zmienionego jej
oblicza i skupionej postaci promieniowało niezłomne jakieś postanowienie i długo ukrywane
uczucie miłości wybuchło płomieniem rumieńca.
Mój mąż wyjechał z domu, a tamten przybył i miłość mi swoją wyznał. W tej chwili czeka
na mnie, bo tylko obietnicą schadzki mogłam się uwolnić od niego; nie wiem, czy jestem
zrozpaczona; nie wiem, czy jestem zawstydzona; nie wiem, czym upadla we własnym sumieniu i pozbyła się szacunku do samej siebie; ale wiem – wiem tylko, że ani twoja filozofia, ani
twoje zasady, ani twoje wychowanie, ojcze, ocalić mnie nie mogą. Ojcze, ojcze! Tak mię wychowałeś! Wybawże mię teraz innym jakim środkiem!
On ścisnął ją silniej w objęciach, by nie upadła, lecz ona okropnym i bolesnym głosem
krzyknęła: – Umrę! Umrę w tym uścisku! Puść! Niech padnę na ziemię!
Wysoce praktyczny ojciec położył córkę na podłodze i ujrzał dumę swego serca i wawrzyny swego systemu leżące – jako trup bez czucia, u nóg swoich.
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ROZDZIAŁ I

DRUGA RZECZ KONIECZNA

Ludwika ocknęła się z omdlenia. Otwarte z wysiłkiem oczy ujrzały jej dawny panieński
pokój w domu rodziców. Leżała na dziewiczym swym łóżeczku. Z początku zdawało się jej;
że wszystko, co ją od jej wyjazdu z domu spotkało, snem tylko było; jednak im wyraźniejsze
stawały się przedmioty otaczające ją, tym wyraźniejsza, jaśniej pojmowana rzeczywistość
wyrastała w jej duszy. Zaledwie mogła podnieść zbolałą i ociężałą głowę. W oczach ogień ją
palił, całe ciało unicestwiało się w osłabieniu. Jakby opętana dziwną bezmyślnością, leżała
nieruchoma czas jakiś, nie spostrzegając nawet obecności swej młodszej siostry w pokoju.
Dopiero gdy Joasia ujęła jej rękę bezwładną, przyszło jej na myśl zapytać się:
– Jak dawno tu jestem?
– Od wczorajszej nocy, Luciu.
– Któż mnie tu przeniósł?
– Cesia, jak sądzę.
– Dlaczegóż Cesia?
– Tak się domyślam, bom ją tu z rana dziś zastała. Zwykle ona mię budzi, a dziś nie przyszła, więc ja poszłam jej szukać. Nie było Cesi w jej pokoju, chodząc po całym domu, tu ją
znalazłam czuwającą nad tobą i chłodzącą ci rozgorączkowaną głowę. Czy chcesz, abym wezwała ojca? Cesia mi to poleciła.
– Jaki ty poczciwy i słodki masz wyraz twarzy, Joasiu – rzekła Ludwika, gdy siostra pochyliła się i pocałowała ją nieśmiało.
– Czyż tak? Jakżem kontenta; to przez Cesię zapewne. Ramię, którym Ludwika zaczęła
obejmować jej szyję, opadło.
– Możesz poprosić ojca, jeśli chcesz – a zatrzymując ja, dodała: – Czy to ty urządziłaś mi
pokoik tak wesoło, tak jakoś miło, gościnnie?
– O nie. Ludwiko. Zastałam już wszystko urządzone. To pewno... – Ludwika odwróciła
twarz ku poduszce i nie słuchała więcej. Gdy siostra wyszła, zwróciła głowę i patrzyła na
drzwi. Wkrótce zjawił się ojciec.
A wszedł jakiś pomieszany, niepewny siebie, znękany. Ręka jego, nawykła do stanowczych ruchów, drżała w dłoni córki. Usiadł na krawędzi łóżka, pytał czule o zdrowie i nastawał na konieczność spoczynku po wczorajszym wzruszeniu przemoknięciu i przeziębieniu.
Głos jego był pokorny, niepewny, stłumiony, i bez zwykłego dyktatorskiego tonu. Słów mu
brakło.
– Moja droga Ludwiko! Moja biedna córko... – i urwał; widać było, że mu brak sił, aby
choć słowo więcej wymówić. Po chwili milczenia znów się przemógł.
– Moje nieszczęsne dziecię... – I znów mu głos zamarł. Początek rozmowy z wysileniem
nadludzkim mu przychodził; porzucił więc wstęp i po niejakiej chwili tak mówił:
– Nie umiem ci wyrazić, jak jestem przygnębiony tym ciosem, co jak piorun uderzył we
mnie wczoraj. Grunt, na którym dotychczas stałem, chwieje się pode mną – usuwa się spod
nóg moich. Jedyna zasada, której niespożytość wydawała mi się – i obecnie się wydaje – nie

137

podpadającą wątpliwości, rozchwiała się, znikła w jedno okamgnienie. Jestem zdumiony nad
wyraz; nie wiem, co mówię, ale czuję, że cios ostatniej nocy okrutny jest, bolesny.
Córka nie mogła go pocieszać; jej cała istność roztrzaskała się w tej burzy.
– Ach, Ludwiko, gdybyś była jakim szczęśliwym trafem dawniej mię oświeciła, lepiej byłoby dla nas; lepiej dla twego spokoju i dla mojego także. Ale ja ci tego nie wymawiam.
Czuję, przyznaję, że właśnie mój sposób wychowania odstręczał od zwierzeń podobnego rodzaju, odpychał zaufanie. Wierzyłem w swój system; ściśle go stosowałem – teraz muszę być
zań odpowiedzialnym, jeśli był błędny. Jednak chciałbym, o, chciałbym przekonać cię, moje
biedne dziecię, że tylko twego dobra pragnąłem.
Mówił z uczuciem, i trzeba przyznać, że mówił szczerze. Sądził, że dokaże wielkich rzeczy, gdy bezdenne głębie gruntować będzie swą nędzną maleńką miarką akcyźnika, a
wszechświat uczuć i serca – sztywnonogim i zardzewiałym cyrklem rozmierzy. Gdy tak błądził na długości swego mierniczego łańcucha, zniszczył kwiaty istnienia z większym przekonaniem o słuszności swego postępowania, niż je miały hałaśliwe osoby, w których towarzystwie się obracał.
– Pewna jestem tego, co mówisz, mój ojcze. Wiem, żem była twoją ukochaną córką; wiem,
że pragnąłeś mego szczęścia. Nigdym na ciebie nie narzekała; nigdy narzekać nie będę.
Ojciec pochwycił wyciągniętą rękę córki i zatrzymał w swych dłoniach.
– Moja ty najlepsza! Całą noc przesiedziałem przy stole, rozważając po tysiąc razy nieszczęście naszego... twego życia. Gdy wspomnę na twój charakter, gdy pomyślę, że to, o
czym w godzinę się dowiedziałem, tyś dźwigała w milczeniu przez długie lata, gdy sobie
przedstawię, jak okropnym naciskiem zmuszoną zostałaś do wypowiedzenia tej nędzy twojej
– to widzę jasno, żem nie powinien był dowierzać memu rozumowi, polegać na sobie.
I chciał jeszcze więcej się obwinić, jeszcze więcej słów pokory wynaleźć, gdy spojrzał na
biedną twarzyczkę córki i w te jej oczy utkwione w niego. I rzeczywiście, może dodał więcej,
lecz nie słowem a ruchem, gdy troskliwie odgarnął włosy córki, spadające na jej czoło. Czyn
ten maleńki, bez znaczenia u każdego innego człowieka, u wysoko praktycznego Gradgrinda
miał wielką doniosłość – i Ludwika przyjęła tę pieszczotę, jakby to były słowa ojcowskiego
żalu i miłości.
– Lecz – mówił dalej ojciec powoli, nieśmiało, z smutnym uczuciem bezradności – gdym
poznał, żem nie powinien był sobie ufać w przeszłości – to tym mocniej czuję, iż nie mogę
ufać sobie na przyszłość. Nie taję się z tym. Nie dowierzam memu rozumowi. Nie pojmuję,
jak mogłem wczoraj jeszcze czuć inaczej. Nie czuję się godnym zaufania twego; nie wiem,
jak odpowiedzieć na wołanie twoje o pomoc. Nie mam jasnego pojęcia, instynktu – bo przypuszczam, iż to jest dar natury. Jak mogę ci być podporą, pomocą; jak mogę naprawić twoje
smutne położenie – dziecię ty moje!
Ludwika twarz ukryła w poduszki; ojciec nie mógł dojrzeć, co się na tym obliczu malowało. Namiętna i zdziczała dusza, chociaż złagodniała pod wpływem tej rozmowy z ojcem,
nie mogła się we łzach rozpłynąć. A biedny ojciec, wysoce praktyczny, tak zmienił się przez
tę noc ostatnią, że pragnął, byłby szczęśliwy, gdyby posłyszał i ujrzał płacz córki w tej chwili.
– Niektórzy utrzymują – odezwał się niepewnie – że rozum jest z głowy, ale z serca jest
mądrość. Ja nie przypuszczałem tego, ale, jak już powiedziałem, nie dowierzam sobie teraz.
Sądziłem, być może mylnie, że sama głowa wystarcza człowiekowi. Dzisiejszy poranek wiele
mię nauczył. A gdyby owa mądrość serca była właśnie tą rzeczą, którą zaniedbałem, której
nie uznawałem w moim systemie – jeśliby była właśnie tym, co nam potrzebne, co nas jedynie dziś dźwignąć może, Ludwiko!...
Mówił wahając się mocno, jakby dziwnym dlań było uznawać nawet i teraz rzecz tak
szczególną. Ludwika milczała, leżąc przed oczyma ojca – blada, na wpół rozebrana na swym
łóżku jak leżała omdlała dziś w nocy na podłodze statystycznego gabinetu.
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– Moja Ludwiko – i ręka jego znów spoczęła na włosach córki. – Ostatnimi czasy rzadko
bywałem w domu i chociaż wychowanie twej siostry odbywało się według zasad mego systemu – wyraz ten z trudnością, prawie ze wstrętem wymawia – jednak uległo wpływom obcym, które ją daleko wcześniej niż ciebie spotkały; tak być musiało. Pytam cię więc, moja
droga, pytam pokorny i nieświadomy: co myślisz o tych wpływach obcego przywiązania?
– Ojcze – odpowiedziała Ludwika nie ruszając się – jeśli jakaś harmonia uczuć powstała w
sercu Joasi, jeśli ma jakieś przywiązanie, które we mnie, wiecznie nieme i dławione, obróciło
się w gorycz, niech podziękuje Bogu i idzie po tej szczęsnej drodze, uważając za błogosławieństwo nieba, że w moje nie poszła tory.
– O, moje dziecię, moje dziecię – zawołał ojciec z rozpaczą. – Ach! Jakżem nieszczęśliwy
twoim nieszczęściem. Przebaczenie twoje ulgą mi być nie może, gdyż sam sobie nie potrafię
przebaczyć! – Pochylił głowę i cichym głosem dodał: – Zdaje mi się. Ludwiko, że wpływ
prostej miłości i wdzięczności wszystko przeobraził w mym domu; że to, czego ta głowa nie
dokonała i dokonać nie była zdolną, czyjeś serce spełniło w milczeniu. Czy to być może?
Ludwika milczała.
– Z pokorą wierzę temu. Odbiegła mię pycha na widok twojej tak ciężkiej niedoli. Wierzę
tym wpływom ukochania. Czy one wszystko zmieniły?
Spojrzał na córkę: leżała nieruchoma i milcząca. Nie rzekł ani słowa więcej i wyszedł; ale
zaledwie zniknął. Ludwika posłyszała szelest u drzwi i uczuła, że ktoś stoi u jej łoża.
Udawała śpiącą. Nie podniosła głowy. Rozpaczliwy gniew, że ktoś patrzy na jej niedolę,
wspomnienie owego, dawno skierowanego na nią rzutu oka dziewczyny, z litości przyjętej do
domu, na nią – narzeczoną pana Bounderby’ego, rozgorzał w niej niezdrowym ogniem! Powietrze, ożywcze dla ziemi, użyźniająca ją woda, ciepło, które ją zapładnia – gdy zamknięte,
ściśnięte, zdławione – wybuchają spustoszeniem. To samo działo się w łonie nieszczęśliwej
Ludwiki. Najlepsze porywy jej duszy, długo spętane, stały zakute w jakiś groźny a bezwiedny
grom, gotowy rozgrzmieć nad przyjaciela nawet głową.
Na szczęście uczuła tkliwy uścisk ręki około swej szyi; zrozumiała, że ją mają za uśpioną.
Współczująca ręka mogła pozostać bez obrazy jej dumy. O, niech pozostanie, niech pozostanie jak najdłużej!
I pozostała, przywołując do życia tłum poczciwych myśli, Ludwice lżej się zrobiło. Westchnęła z ukojeniem i uznaniem przyjaznej pieszczoty i troskliwości; łza błysnęła na jej rzęsach. Twarz czuwającej pochyliła się nad nią i Ludwika uczuła łzy odpowiadające łzom; łzy,
których ona była powodem.
Udała, że się budzi; usiadła, Cesia już spokojnie z dala od łóżka stała.
– Czy nie przerwałam pani snu? Przyszłam spytać się, czy nie mogę być jej potrzebną na
co? Czy pozwolisz mi pani zostać przy sobie?
– Joasia będzie cię, Cesiu, szukać. Potrzebna jej jesteś.
– Potrzebną jej jestem? – zapytała Cesia. – Dzięki Bogu. Ale jakżebym chciała i dla pani
stać się potrzebną!
– Jak to? – zapytała Ludwika, gniewnie prawie.
– A! Wiem, że więcej potrzebujesz, niźli jest w mej mocy dać. Jednak będę się starała choć
małą ci ulgę przynieść. Choćby i to było niepodobieństwem, będę się starać ciągle, nie przestanę próbować. Czy pozwalasz mi, pani?
– Czy to mój ojciec z tym przysłał cię, Cesiu?
– Nie. Powiedział mi tylko, że wejść tu można. Z rana zaś sam mię z tego pokoju wyprawił; albo raczej...
I zamilkła nieśmiało.
– Albo raczej? – powtórzyła Ludwika ze swym badawczym spojrzeniem.
– Albo raczej sama pomyślałam, że lepiej będzie, gdy odejdę, nie wiedząc, czy mój widok
przykrości pani nie sprawi.
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– Czyż taką niechęć ku sobie widziałaś kiedy we mnie?
– Nie, nigdy. Zawszem też kochała panią i pragnęłam, abyś o moim przywiązaniu przekonaną była. Ale jakoś na krótko przed opuszczeniem domu rodziców, pani zmieniłaś się nieco
dla mnie. Nie dziwiło mię to: pani tak wiele umiesz, jam taka nieoświecona; a zresztą zmiana
ta była naturalna w osobie otoczonej nowymi przyjacioły i nowym życiem: toteż ani się skarżyć, ani urażać się nie mogłam.
Mówiła pośpiesznie i pokornie; tylko rumieniec pałał na jej licu. Ludwika pojęła całą delikatność tego z miłości do niej wypowiedzianego kłamstwa i serce jej mocno zabiło.
– Czy mogę spróbować, by stać się ulgą dla pani – powtórzyła pytanie Cesia, ośmielając
się wyciągnąć rękę ku tej szyi osłabłej, która nieco poddała się ku niej. Ludwika wstrzymała
tę rękę i chwytając ją mocno, powiedziała:
– Najpierw, Cesiu, trzeba, żebyś wiedziała, kto jestem. Ja jestem pycha, jestem zakamieniałość, jestem szalona rozpaczą i goryczą, i tak niesprawiedliwa dla wszystkich i samej siebie, że wszystko mi się wydaje burzliwe, ciemne i złe! Czy to cię nie odstrasza?
– O, nie!
– Jam taka nieszczęśliwa – a wszystko, co mogłoby było uczynić mię inną, tak jest zniszczone i zgruchotane, że gdybym zamiast tej oświaty, o którą mię posądzasz, miała tylko
ciemnotę; że gdybym ze zdrowych zmysłów nawet obraną była, to mniej, niż teraz, potrzebowałabym pomocy, wsparcia – aby odzyskać czy zdobyć spokój, zadowolenie sumienia,
cześć – te wszystkie błogosławieństwa życia, z których obecnie odarta jestem. Czy i to cię nie
wstrzymuje?
– Nie, przeciwnie.
A w niewinności swego mężnego przywiązania, w blaskach swego pełnego poświęcenia
ducha, opuszczona ta dzieweczka stała jak anioł dnia nad tą niewiastą nocy.
Ludwika pochwyciła jej obie ręce, splotła ze swymi, uklękła na kolana i spoglądając na
córkę włóczęgi wzrokiem uwielbienia, zawołała: – Przebacz mi! Ulituj się nade mną! Ocal
mię, jeśli możesz! Tak! Ulituj się mej ciężkiej niedoli i pozwól, niech pierwszy raz w życiu ta
biedna głowa oprze się na piersi pełnej miłości.
– Złóż ją na me serce – zawołała Cesia ze łzami. – Złóż ją na me serce – najdroższa !

140

ROZDZIAŁ II

BARDZO ŚMIESZNY

Pan James Harthouse przepędził noc całą i dzień cały w stanie takiej ruchliwej niespokojności, że świat, z najlepszym szkiełkiem na nosie, z trudem mógłby poznać w tym chorobliwym Jamesa okresie, że to jest brat szanownego i wesolutkiego członka Parlamentu. Nie było
co taić: James niezmiernie był rozdrażniony. Niejednokrotnie przemawiał ze wzruszeniem,
tchnącym prostaczkowatością obyczajową; wychodził i wracał co i raz, jak człowiek bez
zmysłów. Błąkał się na koniu, jak rozbójnik z gościńca. Jednym słowem, tak był udręczony
obecnymi okolicznościami, że nie umiał sobie radzić na nie wedle przepisów światowych.
Przyleciawszy konno do Coketown w deszcz ulewny, jakby to był jeden skok – oczekiwał
przez noc całą. Co chwila wściekle dzwonił, a nadbiegającego odźwiernego hotelu oskarżał,
że zatrzymuje listy, że mu nie donosi wieści, które na pewno mu były przesłane, i wymagał
złożenia ich sobie natychmiast. I noc minęła, i poranek, i dzień nowy nadszedł, a żaden posłaniec ani list się nie zjawił. James udał się do wiejskiego mieszkania Bounderby’ego. Tam
dowiedział się tylko, że pan Bounderby jest w podróży, a pani w mieście. Wyjechała niespodziewanie wczoraj wieczorem, opuściła zaś dom tak tajemnie, że i o tym by nie wiedziano,
gdyby nie list od niej w którym zawiadamiała, iż nie tak rychło powróci.
W takich okolicznościach nic innego nie mógł uczynić, tylko powrócić do miasta za Ludwiką. Poszedł do domu pana Bounderby’ego – pani Bounderby tam nie było. Zajrzał do
banku: pan Bounderby podróżuje; pani Sparsit także. Pani Sparsit odjechała? Któż mógł być
przywiedziony do takiej ostateczności, aby z taką maszkarą podróżować?
Niech ją licho bierze! Nie wiem, gdzie machnęła – mówił Tomasz który miał osobiste
przyczyny, aby się niepokoić tajemniczą podróżą pani Sparsit. – Wymknęła się prawie o świcie dnia dzisiejszego. Zawsze się tajemniczo sprawia ta przeklęta baba. Nie cierpię jej. Tak
samo jak tego bladego jegomościa. Ten nigdy nie spuszcza z człowieka tych swoich mrugających oczu.
– A ty gdzie byłeś ostatniej nocy, Tomaszu?
– Gdzie ja byłem? – zapytał Tomasz. – A! To mi się podoba! Czekałem na pana, panie
Harthouse, dopóki nie zaczęło tak lać, jak w życiu moim nie widziałem. Gdzie ja byłem? No,
proszę! Zapewne zechcesz mi pan powiedzieć, gdzie sam byłeś?
– Miałem przeszkody – zatrzymano mnie. Nie mogłem przybyć.
– Zatrzymano! – mruknął Tomasz. – Obaj byliśmy zatrzymani; ja zatrzymany wyglądaniem pana, dopókim nie przejrzał wszystkich pociągów, oprócz pocztowego. Wesoło byłoby
jechać na wieś w taką noc i iść do domu przez potop. Byłem zmuszony nocować w Coketown.
– Gdzie?
– Gdzie? Ależ we własnym łóżku moim, u Bounderby’ego.
– A czy widziałeś się z siostrą?
– Jakże, u licha, mogłem widzieć się z siostrą, gdy ona była o piętnaście mil ode mnie.
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Klnąc krótkie odpowiedzi młodego szczeniaka, jak zwał tego, za którego przyjaciela chciał
uchodzić, pan Harthouse zakończył rozmowę z nim bez ceremonii, a zaczął rozmyślać po raz
setny, co by to wszystko znaczyć mogło. Jedno było jasne: to, że musi tu zostać, aby wyjaśnić
los swój – czy Ludwika jest w mieście, czy nie; czy zbyt śmiało postąpił z kobietą, tak trudną
do zrozumienia, czy ona straciła odwagę czy ich odkryto, czy omyłka, czy przeszkoda jaka
zaszła niepojęta – dość, że w każdym razie czekać trzeba było. Hotel, w którym przemieszkiwał zawsze, ile razy interesa skazywały go na przebywanie w Coketown, i teraz obrał sobie za
stanowisko. Zresztą: co ma być, to będzie.
– A więc, czy mię czeka niemiła nowina, czy schadzka, czy wymówki skruchą przejętej
duszy, czy bójka naprędce z kochanym przyjacielem Bounderbym, co zresztą bardzo prawdopodobne w obecnych okolicznościach – muszę jednak zjeść obiad – rzekł sobie pan Harthouse. – Bounderby ma przewagę tuszy; jeżeli ma się wydarzyć między nami cokolwiek w angielskim guście, niechże przynajmniej pokrzepię ciało jadłem i napojem.
Zadzwonił więc, a sadowiąc się wygodnie na sofie, wydał rozkazy: – Jakikolwiek obiad na
szóstą, ale niech będzie w nim befsztyk – i postanowił zabić czas w ten lub ów sposób. Owóż
sposób był wcale niemiły, bo pan Harthouse nie mógł się pozbyć najokrutniejszej niepewności, a gdy godziny przechodziły, nie przynosząc żadnych wyjaśnień, niepewność i niepokój
jego wzrastały do bajecznych rozmiarów.
Po obiedzie, gdy już i zmierzch zapadł, a potem zmienił się w cienie nocy, a nic nie przychodziło, aby go uspokoić, nie wiedział już Harthouse, co począć, i był jak na torturach.
Przypomniawszy sobie, że wysoce wychowanym przystoi obojętność, kazał sobie podać
światło i gazety.
Już pół godziny męczył się nad czytaniem, na próżno starając się coś zrozumieć, gdy się
odźwierny hotelowy ukazał mówiąc tajemniczo i nieśmiało.
– Proszę pana. Ktoś tam pana potrzebuje.
Ogólne przekonanie, że tak zawsze policja się odzywa, gdy kogo chce wywieść z mieszkania, spowodowało, iż Harithouse zapytał się odźwiernego ogniście i gniewnie, jaki to diabeł
nazywa się „ktosiem”
– Ale, proszę pana, jakaś młoda pani tam pragnie z panem się widzieć.
– Tam? Gdzież to jest „tam”.
– Tam, za drzwiami.
Harthouse wybiegł na korytarz przeklinając głupotę odźwiernego. Młoda niewiasta, wcale
mu na oko nawet nie znana, czekała. Skromnie odziana, bardzo spokojna, bardzo śliczna. Gdy
wprowadził ją do pokoju i podał jej krzesło, zauważył, że jest piękniejsza jeszcze, niż się na
pierwsze spojrzenie wydała. Lica jej niewinne i młodości wdziękiem tchnące, wyraz twarzy
pociągający i czarowny. Wcale nie zdawała się przestraszoną ani też zmieszaną. Umysł jej był
widocznie do tego stopnia zajęty celem przybycia, że o sobie wcale nie myślała.
– Czy widzę pana Harthouse’a? – zapytała, gdy zostali sami.
– Jestem Harthouse.
I dodał w myśli: „a patrzysz na mnie cudownymi oczyma i mówisz do mnie takim przejmującym głosem, jaki rzadko słyszałem”.
– Może być, że nie wiem, i zapewne tak jest – rzekła Cesia – do czego według pana obowiązuje go miano przyzwoitego człowieka – tu rumieniec świeżą krwią okrasił lica mówiącej
– ale sądzę, że mogę liczyć na to, iż odwiedziny moje pozostaną tajemnicą, jak również i to,
co mam panu powiedzieć. Będę liczyć na to, gdy mi pan powie, że mogę.
– Możesz pani być spokojną – na honor.
– Jestem młodą, jak pan widzisz; przyszłam sama jedna, jak pan widzisz, i oprócz mnie
samej nikt mi tego kroku nie doradzał, ani mnie doń zachęcał, oprócz mojej własnej nadziei.
„To coś okrutnie poważnie – pomyślał, gdy spojrzał na lica mówiącej. – Jakoś to szczególnie się zaczyna i nie wiem, do czego zmierza.”

142

– Wydaje mi się – mówiła Cesia -– że pan zgadniesz, kogom przed chwilą widziała?
– Byłem bardzo niespokojny i strwożony od dwudziestu czterech godzin, ‘które mi się wydały jakby lat kilka – odpowiedział – względem pewnej damy. Wszak nie zwodzi mnie nadzieja, która mi szepce, że pani przybywasz od niej. Czy tak?
– Nie ma godziny, jakem ją widziała.
– Gdzie?
– W domu jej ojca.
Twarz Harthouse’a wyciągnęła się, a pomimo zimnej krwi, którą się przechwalał, niepokój
jego wzrastał. „A więc – pomyślał – najpewniej nie rozumiem, do czego to wszystko zmierza.”
– Przybyła nagle wczorajszej nocy do domu ojca; stan jej był okropny, całą noc była bez
czucia. Ja mieszkam u jej ojca i byłam przy niej. Niech pan będzie pewny, że już w życiu
twoim nie ujrzysz jej nigdy.
Harthouse wciągnął głęboko powietrze. Poczuł, że jeżeli jest na świecie człowiek, który
nie wie, co powiedzieć, to tym człowiekiem on sam jest obecnie. Dziecinna szczerość mowy
Cesinej, jej skromna odwaga, jej wiara, odsuwająca wszelkie wybiegi, jej zupełne zapomnienie o sobie w gorącym pragnieniu dopięcia zamierzonego celu – wszystko to, poparte łacno
danym jej przyrzeczeniem, za które teraz się rumienił, stawiało go w położeniu tak dlań nowym, iż czuł, że zwykłe światowe znalezienie się na nic się zdać nie może, i ani jedno słowo
ratunku nie wybiegało mu na usta. Na końcu jednak rzekł:
– Takie postanowienie, tak tajemniczo wypowiedziane i takimi usty – rzeczywiście czyni
mnie niezdolnym do zebrania myśli. Niech mi pani pozwoli spytać się przynajmniej, czy to z
polecenia wyraźnego tej damy przynosisz mi pani wyrok tak srogi, w słowach odbierających
wszelką nadzieję.
– Ona nic mi nie polecała.
– Tonący chwyta się i wątłego źdźbła nawet. Szanuję zdanie pani i święcie wierzę w jej
prawdomówność, ale przyznaję, że przytoczona przez panią ostatnia okoliczność pozwala mi
mieć nadzieję, że wyrok, odsuwający mię na zawsze od tej damy, może być odwołanym.
– O! Niech pan najlżejszej nadziei nie ma. Pierwszy powód moich odwiedzin jest ten, aby
-wytłumaczyć panu, że niepodobieństwem jest, abyś kiedykolwiek mógł z nią rozmawiać,
widzieć ją; przybycie jej do domu ojca wczorajszej nocy powinno znaczyć dla pana, że ona
zmarła i w głębokim grobie jest pochowaną.
– Powinno znaczyć? A jeśli nie znaczy? A jeśli, jak się to ludziom zdarza, zechcę być
upartym – to być może...
– Powiedziałam prawdę. To niepodobieństwo. Harthouse spojrzał na nią z niedowierzającym uśmiechem, ale ona patrzyła ponad nim i poza niego, więc uśmiech ten poszedł na marne. Zagryzł wargi i stał chwilę, zadumany.
– Dobrze więc. Kiedy po tylu staraniach i dowodach przychylności z mej strony, po tylu
cierpieniach – pokazuje się, niestety, żem skazany na rozpaczliwe dla mnie wygnanie, nie
myślę stać się prześladowcą tej damy. Ależ sama pani powiedziałaś, że przemawiasz z własnego popędu, a nie z jej polecenia albo za jej zgodą.
– Polecenie wzięłam od mego przywiązania, od mej miłości dla niej, od jej serca, bliskiego
memu. Cała moja pewność płynie stąd, żem jej nie odstępowała na chwilę od jej przybycia do
domu, że zwierzyła mi się ze wszystkiego. Nie mam innej pewności – tylko ufność w to, co
wiem o jej charakterze i o szczegółach jej zamążpójścia. Sądzę, że i pan masz pewność, iż
com powiedziała, jest prawdą nieodwołalną.
Dotknęło go to do żywego w owym miejscu, w którym powinno było być jego serce – w
gniazdku ptaków niebiańskich, niestety, od dawna spłoszonych; dotknięty był tym zapałem
młodej dziewczyny.
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– Nie należę do gatunku ludzi moralnymi zwanych – rzekł – i nigdym nie udawał, że jestem moralnym człowiekiem. Przeciwnie, jestem tak niemoralny, jak tego wymaga potrzeba.
Ale niech mi wolno będzie powiedzieć, że wcale nie życzyłem sobie zrobić jakąkolwiek
przykrość damie, o której mówimy, czy też ją skompromitować. Przedstawiając jej moje
uczucia, niezupełnie dające się pogodzić z faktem jej domowego ogniska, nie myślałem wykorzystać tego, iż jej ojciec jest maszyną, że jej brat jest szczeniakiem, że jej mąż jest niedźwiedziem. Zapewniam panią, iż nie miałem specjalnie złych zamiarów. Wszystko to stało się
tak jakoś niespodzianie i zarazem łatwo, jak przewracanie kartek ciekawego katalogu. Sądzę
jednak teraz – dodał na zakończenie – że to dzieło składa się rzeczywiście z wielu tomów.
Wszystko to wyrzekł lekkim, światowym tonem; wyglądało to jednak na próbę upiększenia czegoś ohydnego. Później zamilkł, a gdy zaczął znów mówić, widocznie był przytomniejszy, ale jednak nie mógł ukryć cierpkości i nieukontentowania z zawodu, który go spotkał.
– Kiedy jestem o wszystkim zawiadomiony w sposób nie dający powodu do powątpiewania – a przyznaję, że z innego źródła może bym nie był gotów przyjąć tego tak łatwo – czuję
się w obowiązku oświadczyć pani, jako posiadającej zaufanie owej damy, iż nie mogę się
zgodzić na to, aby nie rozważyć prawdopodobieństwa ujrzenia jej kiedykolwiek i spotkania
się z nią znowu – chociaż teraz wydaje się to dziwnym. Jestem sam winien wszystkiemu, co
się wydarzyło i... i... nie mogę powiedzieć – dodał nie wiedząc dobrze, jak zakończyć swoje
przemówienie – abym uczuł w sobie chęć zostania kiedyś moralnym człowiekiem lub abym
wierzył jakiemukolwiek moralnemu człowiekowi.
Twarz Cesi oznajmiała, że posłannictwo jej nie skończone jeszcze.
– Mówiłaś pani - rzekł Harthouse, gdy podniosła na niego oczy – że to, co mi oświadczyłaś, jest tylko wstępem; więc cóż jeszcze jest dalej, jeśli mogę zapytać? Czy raczysz mi pani
ten dalszy ciąg powierzyć?
– Panie Harthouse – odrzekła Cesia, opromieniona; ślicznie prostotą i stanowczością, która
go całkowicie zwyciężyła, a z wyrazem takiej pewności, iż on nie odmówi spełnienia jej żądań, że James czuł się w dziwnie niekorzystnej dla siebie sytuacji. – Jedyne zadośćuczynienie
jej należne, jedyny sposób poprawienia złego jest w tym, abyś pan wnet i na zawsze opuścił te
strony. Jestem przekonana, że żadnym innym sposobem nie możesz pan naprawić choć w
części tej niedoli i krzywdy, której powodem się stałeś. Jestem przekonana, że to jest jedyne
wynagrodzenie, jakie pan możesz dać. Nie powiadam, aby ono było dostateczne – ale jest
przynajmniej czymkolwiek; jest jedynym i koniecznym. Więc chociaż przez nikogo nie upoważniona, chociaż bez czyjejkolwiek wiedzy – bo tylko ja i pan o tym wiemy – proszę, błagam, abyś dziś jeszcze w nocy stąd odjechał, a odjechał z przyrzeczeniem, że nigdy nie powrócisz.
Gdyby Cesia próbowała w jakikolwiek inny sposób wpłynąć na postępowanie Harthouse’a, a nie samą tylko wiarą w słuszność i prawość swoich wymagań; jeśliby miała w duszy
jedną chwilkę wątpliwości lub niepewności; jeśliby w najmniejszy nawet sposób okazała, że
pojmuje śmieszność jego położenia, wielkość jego podziwu – byłby mógł z nią walczyć. Ale
patrząc na nią, czuł, że mu łacniej wzrokiem stumanić pogodny błękit nieba niż czystość i
pogodę jej duszy.
– Ale czy pani wiesz – zapytał w rozterce – czy pani rozważyłaś doniosłość kroku, którego
ode mnie żądasz? Może pani nie wiesz, że bawię tu dla celów publicznych? Same z siebie
mało mię one obchodzą, ale je przyjąłem, do ich popierania zobowiązałem się przysięgą i (jak
ludzie sądzą) jestem im oddany duszą i ciałem. Może pani o tym nie wiesz, ale zaręczam, że
mówię szczerą prawdę.
Cesię zdawało się nic nie obchodzić, czy to prawda, czy nie.
– Oprócz tego – dodał niepewnie przeszedłszy się parę razy po pokoju – rzecz ta, krok ten
śmieszny jest, że aż desperacja bierze. Wystawiony będę na szyderstwo zasłużone istotnie,
skoro przyjąwszy na siebie obowiązki publiczne, tak bez jawnej przyczyny ucieknę od nich.
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– Jestem przekonana – rzekła Cesia – że jest to jedyne wynagrodzenie, jakie pan możesz
dać; gdybym nie była tego najzupełniej pewna, nie byłabym tutaj przyszła.
Spojrzał na nią i zaczął chodzić po pokoju.
– Na mój honor! Nie wiem, co powiedzieć pani; to krok tak szalenie niedorzeczny.
I znowu chodził; nareszcie przyszło mu do głowy zażądać zachowania wszystkiego w tajemnicy, jak tego wymagała Cesia na początku rozmowy.
– Jeśli zgodzę się na tak śmieszne postanowienie – rzekł na końcu, zatrzymując się nagle i
opierając się plecami o kominek – to nie inaczej, jak tylko pod warunkiem, że to będzie w
największym sekrecie.
– Ja zawierzyłam panu, niechże pan mi także zawierzy – rzekła Cesia.
Oparcie się plecami o kominek naprowadziło Jamesa na wspomnienie rozmowy, którą
prowadził w, tym samym pokoju z Tomaszem; tylko dziś zdawało się mu, że to on sam niepochlebną rolę odgrywa. Nie mógł pozbyć się tej myśli.
– Sądzę, że nie było jeszcze na świecie człowieka w tak śmiesznym położeniu – rzekł i
spozierał w górę, spozierał na dół, spozierał dokoła; przechadzał się, stawał, siadał – ale widzę, że nie ma innego wyjścia. Co ma być, będzie. Zdaje mi się, że tak będzie. Więc muszę
się zdecydować. Jednym słowem: trzeba się stąd wynosić. Przyrzekam pani spełnić jej żądanie.
Cesia powstała. Nie była zdziwiona odniesionym zwycięstwem, ale szczęśliwą się czuła i
twarzyczka jej jaśniała cudownie.
– Pozwól, pani, się zapewnić – rzekł James – że żadnemu innemu posłowi ani posłowej nie
udałoby się tak ze mną. Nie tylko czuję się śmiesznym, ale nawet zwyciężonym. Czy pozwolisz mi, pani, spytać przynajmniej o nazwisko mej nieprzyjaciółki zwycięskiej?
– O moje nazwisko? – zapytała.
– Jedyne nazwisko, o które tej nocy dbać mogę.
– Cesia Jupe.
– Przebacz ciekawości odjeżdżającego. Czy pani jesteś krewną tej rodziny?
– A, nie. Jam biedna dziewczyna – odrzekła Cesia. – Utraciłam ojca; on był tylko włóczęgą – i z litości przyjęto mnie do domu pana Gradgrinda; od tej pory przeżyłam me lata wśród
tej rodziny.
I wyszła.
– Tylko tego brakowało, aby dopełnić porażki! – zawołał James padając z rezygnacją na
sofę. – Mogę sobie wyznać, żem pobity najzupełniej. Tylko biedna dziewczyna... Tylko włóczęga... Tylko pan James Harthouse nie umiał sobie dać rady... Tylko pan James Harthouse
jest jak wielka piramida – słabości...
Wyraz „wielka piramida” nasunął mu myśl machnięcia nad brzegi Nilu. Chwycił wnet pióro i napisał hieroglifami następującą depeszę do brata:
„Drogi Jakubie. Wszystko skończone w Coketown. Wyparty nudą z miejsca mego obecnego pobytu, puszczam się na wielbłądy. Zawsze twój. James”
Zadzwonił.
– Zawołać mi mego służącego.
– Już śpi, panie.
– Powiedzieć mu, niech wstanie i pakuje rzeczy. Jeszcze dwie kartki napisał: jedne do pana
Bounderby’ego, donosząc mu, że opuszcza miasto, i zawiadamiając, gdzie go znaleźć można
przez najbliższe dwa tygodnie; drugą do Gradgrinda, w podobnym rodzaju. I prawie w chwili,
gdy atrament adresu na bilecikach zasychał, James Harthouse zostawiał za sobą wysokie kominy Coketown, siedząc w wagonie pociągu kolei żelaznej.
Był wściekły i ze złością przyglądał się ciemnemu krajobrazowi. Moralni ludzie mogliby
sądzić, iż pan Harthouse zachował potem miłe wspomnienia tej nagłej ucieczki jako jednego z
niewielu swoich postępków, którym mógł coś komuś wynagrodzić i który był pamiątką ura-
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towania się od najgorszych konsekwencji bardzo przykrej sprawy. Lecz wcale inaczej było.
Tajemna myśl, że był zwyciężony i śmieszny – obawa szyderstwa ludzi, którzy puszczają się
na podobne przedsięwzięcia, tak go nękały, że jedyny czyn dobry jego życia był także jedynym, do którego by się za nic w świecie nie przyznał i przez który czuł się upokorzonym i
zawstydzonym.
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ROZDZIAŁ III

BARDZO STANOWCZY

Niestrudzona pani Sparsit, okropnie zaziębiona i majestatyczna, a tak wstrząsana ciągłym
kichaniem, iż zdawało się, że lada chwila rozleci się na kawałki, ścigała swego chlebodawcę,
dopóki nie dotarła do niego w stolicy. Majestatycznie zbliżywszy się do niego w hotelu na St.
James’s Street, podpaliła materiały burzące, zebrane w sobie, i wybuchnęła. Spełniwszy z
ogromnym zadowoleniem zadanie swoje, dama wysokiego umysłu omdlała, upadłszy na kołnierz surduta Bounderby’ego.
Pierwszym czynem bankiera było odepchnąć omdlałą damę, aby, pozostawiona na podłodze, spokojnie mogła przejść przez wszystkie stopnie swoich cierpień. Później przyszło mu na
myśl użyć pobudzających życie środków, jako to: wykręcanie kciuków pacjenta, zlewanie
głowy obfite zimną wodą, ściskanie ręki, że aż siniała, zapychanie ust solą. Gdy taka troskliwość przywołała damę do przytomności, a przywołała rychło – wpakował ją do pośpiesznego
pociągu, nie troszcząc się o jakiekolwiek pokrzepienie jej ciała lub ducha, i przywiózł ją na
powrót do Coketown, bardziej martwą niż żywą.
Jako klasyczna ruina, pani Sparsit, po dokonaniu swych pielgrzymek, była ciekawym do
oglądania okazem; ale z innego punktu biorąc rzeczy, suma szkód, jakie poniosła w dniach
ostatnich, przechodziła wszelką wyobraźnię i poważnie zmniejszała jej pretensje do uwielbiania. Wcale nie zwracając uwagi na zniszczenie jej zdrowia i sukni, bez względu na jej patetyczne kichania, bankier nie zwlekając posadził ją do powozu; tak pojechali do Kamiennego
Pawilonu.
Oto, Tomaszu Gradgrind – zawołał Bonnderby wpadając do pokoju swego teścia późno w
nocy – oto jest dama, pani Sparsit – znasz przecie panią Sparsit – która ma ci coś powiedzieć,
czego ani się spodziewasz!
– Nie odebrałeś więc mego listu? – zapytał Gradgrind, zdziwiony tym nagłym zjawieniem
się zięcia.
– Listu twego, panie! – huczał Bounderby. – Właśnie to czas na listy! Niech nikt nie śmie
prawić o listach Jozjaszowi Bounderby, kiedy on znajduje się w takim usposobieniu umysłu.
– Bounderby – rzekł Gradgrind tonem łagodnej wymówki – mówię ci o liście szczególnym, który pisałem do ciebie o Ludwice...
– Tomaszu Gradgrind – przerwał Boundcrby uderzając kilka rany silnie dłonią po stole – i
ja mówię o szczególnej wiadomości, która mnie doszła o Ludwice. Pani Sparsit! Proszę pani
wystąpić!
Jakże niefortunna dama miała dać świadectwo, gdy utraciła głos, gdy jej ciało zesztywniało, gdy gardło było w zapalnym stanie, gdy tak dziwnie wyglądała, tak przeraźliwie wykrzywiała oblicze! Więc bankier, zniecierpliwiony, pochwycił ją za ramię i gwałtownie nią
potrząsnął.
– Jeśli pani nie możesz przemówić – zawołał – to pozwólże mi mówić! Nie jest to chwila,
aby nawet jak najwyżej urodzona dama pozwalała sobie być całkiem niemą i udawała marmurowego bałwana. Tomaszu Gradgrind, parę dni temu pani Sparsit znalazła się przypadkiem w
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położeniu, które jej dozwoliło być świadkiem schadzki i rozmowy między twoją córką a
twym ukochanym z wielkiego świata przyjacielem, panem Jamesem Harthouse.
– Czy tak? – zapytał Gradgrind.
– Tak, tak – wrzasnął Bounderby – a w tej rozmowie...
– Nie trudź się jej powtarzaniem. Wiem o niej.
– Wiesz? – rzekł Bounderby wpatrując się groźnie i natarczywie w spokojnego i pewnego
siebie teścia. – To może wiesz także, gdzie w tej chwili bawi twoja córka?
– Naturalnie, że wiem; Ludwika jest u mnie.
– Jak to, tu?
– Mój kochany zięciu, pozwól, że cię poproszą, abyś się powstrzymał od tych głośnych
wykrzykników przy każdym słowie. Ludwika jest tu. Jak tylko mogła wybawić się od rozmowy z osobą, o której wspominałeś, a którą – czego bardzo żałuję – z mojej przyczyny poznaliście oboje, wnet przyjechała do mnie, aby być pod moją opieką. Ja sam zaledwie od kilku godzin w domu byłem, gdy Ludwika weszła tu, do tego pokoju. Przyleciała do miasta koleją żelazną, a biegła pieszo z miasta aż tu; biegła w ulewę i stanęła przede mną przesiąknięta,
przeziębią, w stanie okropnym, chora. Naturalnie, że od tej chwili nie wychodziła na krok z
mego domu. Daruj, że będę nalegał, byś dla samego siebie i dla niej starał się zachować spokój.
Bounderby spozierał w milczeniu dokoła, unikając tylko widoku pani Sparsit. Nareszcie
zwrócił się gwałtownie do tej siostrzenicy lady Scadgers i rzekł nędznej niewieście:
– Teraz, moja pani, bardzo byśmy radzi posłyszeć, jak nam pani raczysz wytłumaczyć
twoje wściekle latanie po całym kraju bez żadnego innego bagażu jak jakieś banialuki.
– Ach, panie – westchnęła pani Sparsit – nerwy moje zanadto wstrząśnięte, zdrowie moje
zbyt ucierpiało w tych wszystkich trudach, jakie w interesie pańskim podjęłam, abym mogła
jakkolwiek się bronić. Łzy mi tylko pozostały, jako jedyna ucieczka.
I rzeczywiście zapłakała ulewnie.
– Moja pani – rzekł Bounderby – nie chcę ci robić wymówek, które może uraziłyby ucho
tak wysoko urodzonej damy; pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę pani, iż potrzebując ratunku, możesz go znaleźć nie tylko we łzach, ale i w powozie. Powóz zaś, którym przyjechaliśmy stoi przed gankiem, ośmielam się więc podać ci rękę, abyś mogła w tym ruchomym
schronieniu dostać się do banku. Tam zaś życzyłbym pani, abyś wymoczyła sobie nogi w
gorącej wodzie, a położywszy się do łóżka, wypiła szklankę gorącego rumu z masłem.
Mówiąc to, bankier wyciągnął swą prawą rękę ku szlochającej damie i odprowadził ją do
powozu, kichającą ciągle i żałośnie.
Wkrótce wrócił do pokoju teścia.
– Widzę z twojej twarzy, Tomaszu Gradgrind, iż masz mi coś powiedzieć; otóż jestem.
Przyznam się, że nie jestem wcale w dobrym usposobieniu. Nie podoba mi się cała ta sprawa,
a dodać muszę, że córka twoja nigdy nie okazywała mi ani szacunku, ani posłuszeństwa, do
jakiego Jozjasz Bounderby z Coketown, jako jej mąż, miał prawo. Masz swoje zdanie, ale i ja
mam swoje. Jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, sprzeczne jest z moimi skromnymi pojęciami,
to lepiej by odłożyć to na później.
Im spokojniejszy i pokorniejszy był Gradgrind, tym więcej Bounderby jeżył się i gburowaciał. Takie już było jego naturalne usposobienie.
– Mój kochany Bounderby – rozpoczął Gradgrind.
– Ba! Pozwól przerwać sobie – rzekł Bounderby.– cale nie potrzebuję być kochanym. To
na początek. Ile razy stawałem się komu kochanym, tyle razy ten ktoś miał zamiar mnie nabrać. Wiem, że nie mówię układnie, ale przecie wiesz, że nie potrafię tak mówić. Jeśli żądasz
układności, wiesz, gdzie ją znaleźć możesz. Masz światowych przyjaciół, którzy są zaopatrzeni hurtownie w ten artykuł ich handlu. Ja go nie trzymam.
– Ależ wszyscy możemy się mylić...
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– Sądziłem dotąd, żeś nieomylny – przerwał Bounderby.
– Może i ja tak sądziłem. Ale powtarzam, wszyscy mylić się możemy; a bardzo byłbym ci
wdzięczny, gdybyś przez wzgląd na prostą grzeczność chciał nie wspominać mi więcej o panie Harthouse. Ja również nie będę ci wypominał twojej z nim zażyłości – a więc nie upieraj
się, by łączyć jego nazwisko ze mną.
– Czyż wymówiłem jego nazwisko? – zapytał Bounderby.
– Dobrze więc, dobrze! – rzekł Gradgrind zawsze łagodnym, prawie pokornym głosem i
usiadłszy zamyślił się na chwilę. – Bounderby, zdaje mi się, żeśmy wcale nie pojmowali Ludwiki.
– Co rozumiesz przez tę liczbę mnogą? – Zapytał gburowato Bounderby.
– No, to ja nie pojmowałem; wątpię, czym zrozumiał jej charakter. Wątpię, czy mój sposób
wychowania był dobry i sprawiedliwy.
– Co do tego zupełnie zgadzam się z tobą. Nareszcie opatrzyłeś się, nareszcie znalazłeś
bolącą i słabą stronę: wychowanie, edukacja! Ja ci mogę powiedzieć, co jest wychowanie!
Być wypchniętym za drzwi, głodnym i nagim, i w perspektywie mieć tylko różnego rodzaju
szturchańce! To ja nazywani edukacją, wychowaniem.
– Sądzę, że ci sam twój zdrowy rozsądek powie – dowodził ze wszelką delikatnością
Gradgrind – iż jakkolwiek ten system edukacji może mieć swe zalety, w zastosowaniu jednak
do panienek bardzo wiele trudności przedstawia.
– Wcale tego nie widzę – odrzekł zaciekły bankier.
– Na to nie ma rady – rzekł z westchnieniem Gradgrind, – lecz to nie należy do kwestii.
Wierz mi, że wcale sprzeczki nie pragnę. Staram się naprawić, o ile to podobna, co zepsułem.
Spodziewam się, iż w dobrej woli pomożesz mi w tym, bo bardzo jestem znękany.
– Dotąd wcale cię nie rozumiem – rzeki z uporem Bounderby – a więc nic przyrzekać nie
mogę.
– Pokazało się – mówił Gradgrind pojednawczym i przygnębionym tonem – żem w kilku
godzinach lepiej poznał charakter Ludwiki, niżeli przez wszystkie lata jej wychowania. Odkrycie nie samo z siebie mi przyszło, ciężkie zmartwienie wyświeciło mi rzecz. Zdaje mi się –
a zdziwisz się zapewne, że to mówię – zdaje mi się, że w Ludwice były przymioty i władze
duszy, które... które... zostały zupełnie w edukacji zaniedbane, a co gorsza – wykrzywione.
Więc... więc... mój drogi – chciałbym, abyś mię zrozumiał – gdybyś pozwolił jej iść czas jakiś
za własnymi jej dobrymi popędami, współczuciem i poszanowaniem, okazanym jej pojęciom,
zachęcił ją do rozwinięcia ich, to byłoby to daleko szczęśliwiej i lepiej dla nas wszystkich.
Ludwika – dodał zakrywając rękoma twarz bladą – Ludwika zawsze była moim ukochanym
dzieckiem.
Zawadiacki bankier, posłyszawszy takie monstrualne rzeczy, sczerwieniał, wzdął się i
zdawało się, że pęknie lada chwila. Pokonał wszakże oburzenie, wylane karmazynem na
straszne jego uszy bankierskie, i rzekł:
– To jest, chciałbyś zatrzymać ją na czas jakiś u siebie?
– To jest, miałem zamiar prosić cię, kochany Bounderby, abyś pozwolił Ludwice zabawić
u mnie czas jakiś w towarzystwie Cesi (naturalnie mówię o Cecylii Jupe), która ją doskonale
rozumie i w którą ona znów bardzo wierzy.
– Zgaduję, o co chodzi – zawołał Bounderby powstając i pakując obie ręce w kieszenie. –
Idzie ci o to, a raczej jesteś tego zdania, że między mną a Ludwiką zachodzi – jak nazywają
ludzie – niezgodność charakterów.
– Lękam się, czy obecnie nie zachodzi ogólna niezgoda między Ludwiką a prawie wszystkim, co ją otacza; mam na sumieniu to jej położenie, bom ją w nim postawił – rzekł zgryziony
ojciec.
– Teraz więc posłuchaj, Tomaszu Gradgrind – rzekł bankier rozstawiając nogi i zasuwając
ręce głębiej w kieszenie; włosy mu się przy tym jeżyły, jak gdyby gniewu jego wicher gwał-
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towny starał się z korzeniem je wyrwać. – Powiedziałeś swoje, ja ci teraz moje powiem. Jam
Coketownczyk. Jam jest Jozjasz Bounderby z Coketown. Znam cegły tego miasta, znam
wszystkie jego sprawy, znam kominy, dym, znam „Ręce” tego miasta. Wszystko wiem. I nikt
nic lepiej ode mnie nie wie. Kiedy kto mi prawi o przymiotach duszy i jej władzach, to ja mu
po prostu mówię, nie bacząc, kto on taki, co on myśli: on myśli o zupie z żółwia, o zwierzynie, o złotych łyżkach i pragnie gwałtem jeździć w karecie w sześć koni zaprzężonej. Tego
właśnie brak twej córce, tego to ona pożąda. Jeśli mniemasz, że powinna mieć to wszystko,
racz zaspokoić to pragnienie własnym kosztem, ponieważ – Tomaszu Gradgrind – ode mnie
ona tego nigdy się nie doczeka.
– Bounderby, spodziewałem się, że ze względu na me prośby, zechcesz zmienić sposób
rozmawiania.
– Poczekaj no chwilę – rzekł Bounderby – powiedziałeś wszystko swoje, jak mi się zdaje.
Wysłuchałem cierpliwie. Wysłuchajże mię, jeśli łaska. Nie dawaj z siebie przykładu nieprawości i nielogiczności, bo i tak dość już mi nieprzyjemnie widzieć Tomasza Gradgrinda w
takim pożałowania godnym stanie i nie chciałbym widzieć, jak stacza się jeszcze niżej. Owóż
dałeś mi do zrozumienia., iż zachodzi między mną a twoją córką jakiś rodzaj niezgodności
charakterów; bardzo dobrze. Na to ja ci daję do zrozumienia, co następuje: że, bez zaprzeczenia, na czele wszystkich niezgodności potrzeba położyć to, iż twa córka nie pojmuje zalet ani
nie umie szanować godności swego męża i nie jest przejęta, tak jest! nie jest przejęta zaszczytem, jaki na nią spłynął z podobnego zamążpójścia. Zdaje się, że to się nazywa mówić
szczerze i otwarcie!
– Bounderby – zauważył Gradgrind – toż, co mówisz, jest nierozsądne.
– Czy tak? – burknął Bounderby. – Bardzom rad, że to słyszę od ciebie. Jeśli bowiem Tomasz Gradgrind, przyjąwszy nowe jakieś przekonanie, mówi mi, żem nierozsądny, to jestem
przekonany, że wcale rozsądnie, diabelnie rozsądnie postępuję. Więc racz posłuchać dalej.
Znasz moje pochodzenie, wiesz, że przez długie lata nie potrzebowałem wcale łyżki do butów, ponieważ nie posiadałem butów. A jednak możesz wierzyć lub nie, jak ci się podoba, że
są damy – damy wysoko urodzone, należące do arystokracji, do a-rys-to-kra-cji, które prawie
całują ślady stóp moich.
Puścił to, jak bombę, prosto na głowę swego teścia.
– Gdy więc twa córka nie może mieć żadnych pretensji do wysokiego urodzenia, jako sam
wiesz najlepiej – jakież powinno było być jej zachowanie się względem Jozjasza Bounderby z
Coketown? Nie znaczy to wcale, abym dbał o arystokrację więcej, jak o knot z ogryzka świecy – wiesz to dobrze. Ale to, co rzekłem, jest faktem i Tomasz Gradgrind zmienić go nie może. Jak ci się zdaje, do czego to wszystko zmierza?
– Zapewne nie do ulżenia memu położeniu – zauważył Gradgrind cichym głosem.
– Wysłuchajże do końca i wstrzymaj się od przerywania mi, póki nie nadejdzie twoja kolej
mówienia. Owóż wszystko to zmierza do tego, że wysoko postawione w świecie niewiasty
były zdumione postępowaniem i nieczułością twej córki. Dziwiły się, jak mogłem to znosić i
pozwolić na to. I ja sam się dziwię, że znosiłem; ale już nadal tak nie będzie!
– Widzę, Bounderby – rzekł Gradgrind – że im mniej dziś będziemy mówić, tym lepiej.
– Przeciwnie, Tomaszu Gradgrind, im więcej wypowiemy, tym lepiej. Takie moje zdanie.
To jest, muszę wszystko wypowiedzieć, a później możemy zaprzestać rozmowy. Owóż przychodzę do punktu, który zakończy tę sprawę. Jaki jest sens propozycji, którą mi tylko co
uczyniłeś?
– Jaki jest sens propozycji?
– Tak. Propozycji pozwolenia Ludwice, aby bawiła u ciebie.
– Sądziłem, że mogę mieć nadzieję, gdy zgodzisz się na mą prośbę, iż pobyt Ludwiki w
moim domu będzie dla niej odpoczynkiem i da jej sposobność rozważenia wielu spraw, co
wiele rzeczy ułagodzić i naprawić potrafi.
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– Zwłaszcza ułagodzi tę niezgodność charakterów, co? – powiedział Bounderby.
– Jeśli ty to tak ujmujesz...
– Co cię naprowadziło na tę niezgodność? – zapytał Bounderby.
– Już powiedziałem, że wydaje mi się, iż Ludwika wcale nie była zrozumianą. Czyż za
wiele wymagam gdy proszę, abyś ty, tyle od niej starszy, pomógł mi naprawić i złagodzić te
rzeczy? Biorąc ją, wziąłeś i wielkie obowiązki; wziąłeś ją na dobrą i złą dolę – na...
Może Bounderby’ego dotknęło to powtórzenie słów własnych, którymi niegdyś strofował
Stefana Blackpool, ale poradził sobie przerywając z wielkim gniewem tę mimowolną Gradgrinda cytatę.
– A, dosyć! Wcale nie potrzebuję o tym rozprawiać. Wiem, co wziąłem na siebie; sam
wiem to najlepiej i kwita!
– Chciałem tylko po prostu zwrócić twoją uwagę, że wszyscy mogliśmy mniej czy więcej
błądzić, nie wyłączając ciebie nawet; i że trochę pobłażania z twej strony, bacząc na zaprzysiężoną opiekę żonie, byłoby nie tylko czynem dobroci, ale nawet pewnym długiem, spłaconym słusznie Ludwice...
– Inne mam pojęcia! – wrzasnął bankier. – I oto zakończę rzecz całą według mego widzi
mi się. Nie chciałbym kłócić się z tobą, Tomaszu Gradgrind. Mówiąc szczerze, uważałbym za
ubliżenie niej godności kłócić się z takich powodów. Co do twego światowego przyjaciela –
może jechać, gdzie mu się podoba. Gdy go spotkam, powiem mu moje zdanie; gdy nie przydybię go nigdzie, nie sądzę, aby zgadzało się z moim honorem szukać go po świecie. Co zaś
do twojej córki, z której zrobiłem Ludwikę Bounderby, a lepiej bym uczynił zostawiając ją
Ludwiką Gradgrind: jeżeli nie powróci do mnie jutro punktualnie do dwunastej w południe,
będę uważać, że woli rozłączyć się ze mną i przyślę jej rzeczy, a ty już raczysz dalszym jej
losem się zająć. Ludziom zaś opowiem o tej niezgodności charakterów w następujący sposób:
Jam jest Jozjasz Bounderby, który odebrał swoje wychowanie, ona jest córką Tomasza Gradgrinda i miała także właściwą sobie edukację – dość; że takie dwa konie nie mogły chodzić w
parze. Zdaje mi się, że jestem znany jako niezwykły człowiek zapewne więc ludzie prędko
zrozumieją, że tylko równie niezwykła kobieta mogłaby na długą metę odpowiadać moim
wymogom.
– Pozwól mi poprosić cię, abyś pomyślał dobrze, nim tak stanowczy krok uczynisz.
– Co robię, robię zawsze od razu – rzekł Bounderby wciskając na głowę kapelusz.– Dziwi
mię, że Tomasz Gradgrind z taką prośbą zwraca się do Jozjasza Bounderby, choć zna go od
dawna; chociaż nic mię nic powinno dziwić w Tomaszu Gradgrind, gdym słyszał z ust jego
wychodzące niedorzeczności sentymentalne. Wypowiedziałem moje niezłomne postanowienie; nie mam nic do dodania. Dobranoc!
I poszedł do swego domu.
Na drugi dzień w pięć minut po południu rozkazał, aby rzeczy pani Bounderby, starannie
upakowane, odesłano do domu Tomasza Gradgrinda, a wystawiwszy swój wielki dom na
sprzedaż lub wynajęcie, rozpoczął kawalerskie życie.
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ROZDZIAŁ IV

ZGUBIONY

Sprawa kradzieży w banku ciągnęła się bez przerwy i nie przestawała zajmować pierwszego miejsca w głowie pryncypała tego zakładu. Żądny dać dowody swej działalności i decyzji,
jako człowiek niezwykły, jako człowiek, co sam sobie wszystko zawdzięcza, jako cud godny
lutni Homera, cudowniejszy od bogini Wenery, która wyszła tylko z lekkiej piany, gdy on
wzrósł z gęstego błota – bankier lubił okazywać, że domowe kłopoty nie osłabiają bynajmniej
jego działalności w sprawach pieniężnych. Przez kilka pierwszych tygodni wznowionego kawalerskiego życia tak wzmogła się jego namiętność do hałasu i wrzawy, takie ciągłe wymagania w sprawie owej kradzieży stawiał śledczym urzędnikom, że ci prawie życzyli sobie,
żeby ta kradzież nigdy popełnioną nie była.
Byli oni całkiem zbici z tropu. Chociaż siedzieli cicho od samego początku sprawy, tak iż
większość ludzi uważała, że dalsze dochodzenia uznano za beznadziejne, nic się nie wydarzyło nowego.
Nikt z posądzonych tajemnie nie dał się złapać na pozorne zaniechanie sprawy i nie zdradził się najlżejszym krokiem nierozwagi. Co dziwniejsza, o Stefanie Blackpool żadnej nie
było wieści, a tajemnicza staruszka wpadła jak kamień w wodę.
Gdy rzecz tak ugrzęzła, a nic nie okazywało, że wydobyć się może, bankier postanowił zażyć ostatecznego środka – nieomylnego jego zdaniem – i wydrukować kazał ogłoszenie, ofiarowując dwadzieścia funtów szterlingów za pochwycenie Stefana Blackpoola, podejrzanego o
wspólnictwo w kradzieży bankowej w Coketown, tej a tej nocy. Opisał Stefana z ubioru, z
twarzy, z budowy ciała, ze wzrostu, z ruchów – jak mógł najdokładniej; opowiedział, jak opuścił miasto i w jakim kierunku widziano go odchodzącego. Wszystko to wydrukowano okrutnymi czarnymi zgłoskami na wielkich arkuszach i jednej nocy w niezmiernej ilości egzemplarzy rozlepiono po murach miejskich, aby od razu każdego przechodnia uderzyło w oczy.
Dzwonki fabryczne musiały bardzo głośno dzwonić, aby pozwoływać robotników, którzy
o brzasku, skupieni przy tych ogłoszeniach, pożerali je oczyma. A najzapalczywsze były oczy
tych, którzy czytać nie umieli. Tłum ten, słuchający usłużnego głosu, który czytał ogłoszenie,
wpatrzony w olbrzymie litery, które niepojętym strachem go przejmowały, wydałby się może
śmieszny, gdyby ogólna ciemnota mogła być śmieszną – ona, która zawsze złowróżbnie i
groźnie wygląda. W uszach wielu brzęczały słowa bankiera przez cały czas dziennej pracy,
pośród warczenia wrzecion, turkotu kół, sapań machiny; a gdy po skończonej robocie „Ręce”
wysypały się na ulice, tłum takiż, jak i z rana, otaczał te nieszczęśliwe ogłoszenia.
Slackbridge, delegat, miał właśnie dzisiejszego wieczoru przemówienie. I Slackbridge dostał jeden egzemplarz od drukarza i na zgromadzenie robotników przyniósł w kieszeni to potępienie Stefana.
– O, drodzy bracia i ziomkowie, o, uciśnieni robotnicy Coketown, o, moi spółtowarzysze,
moi bliźni; oto patrzcie! – Wrzawa powstała, gdy Slackbridge rozwinął arkusz, nazywając go
„potępiającym dokumentem”, gdy trzymał go na widoku i pokazywał na pogardę robotniczej
społeczności!
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– O, moi bracia, uważajcie, do czego jest zdolny zdrajca tego obozu, założonego dla
utrwalenia sprawiedliwości i jedności między ludźmi pracy! I czegóż ten zdrajca mógł się
dopuścić! Cóż, nieszczęśliwi bracia, przygnieceni robotą, odarci ze słusznego wynagrodzenia,
nad którymi ciąży niemiłosierdzie przedsiębiorców! O, moi bracia, o, moje siostry, bo i do
was także, nędzne robotnice, odzywam się tutaj: cóż teraz powiecie o Stefanie Blackpool? O
tym Stefanie, odmalowanym tu, w tym hańbiącym i obrzydłym dokumencie? Czyż nie zdeptalibyście z rozkoszą tego gada, który mógł sprowadzić srom i hańbę na całą klasę robotników, gdyby nie traf szczęśliwy, który nam go wypędzić spośród naszego grona pozwolił?
Tak, moi bracia! Szczęściem pozbyliśmy się go, wypędzili, wyrzekli się! Bo pamiętacie jak to
on stał tutaj – i jak mówiąc mu prawdę w żywe oczy, krok za krokiem wypychałem go z tego
zgromadzenia – i ocaliłem was od ogólnego sromu. Bo kogóż wypychałem? Złodzieja! Bo
czyż nie tak go trzeba nazywać, o, moi bracia, których twarde łoża twardo są zapracowane,
których biedne wprawdzie pożywienie, ale uczciwym pozyskane znojem? Wszakże on zbieg!
Wszak cena na pochwycenie go nałożona! Wszakże to plaga, wszakże to rozgnojona rana na
ciele społeczeństwa robotników Coketown! A więc, o, obozie braci mych, o, obozie święty i
niepokalany; a więc, o, związku jedności i sprawiedliwości, w którym podaliście sobie ręce, i
dzieci wasze, i dzieci dzieci waszych, chociaż nie narodzone jeszcze, również ręce sobie podadzą – proponuję wam w imię Zjednoczonego Trybunału Powszechnego, zawsze troskliwego o wasze dobro, zawsze dbającego o waszą sławę, aby dzisiejsze zgromadzenie powzięło
następujące postanowienie: „Ponieważ Stefan Blackpool, zbieg i złodziej, wzmiankowany w
tym hańbiącym ogłoszeniu był uprzednio wygnany i wyklęty przez społeczeństwo „Rąk” Coketownu, zatem społeczeństwo to usuwa od siebie wszelką wspólność sromu i hańby, które
spadły na jego głowę, i nie odpowiada moralnie za obrzydłe czyny przez Stefana Blackpool
popełnione.”
Tak deklamował Slackbridge. Kilka głuchych głosów zawołało: „nie?”. Dwudziestka może
krzyczała, że gotowa ręczyć za Stefana Blackpoola, a jeden głos wolał: „Slackbridge, przesoliłeś i przepieprzyłes! Tak się nie godzi!” – Ale cóż mogli ci nieliczni przeciw tłumowi?
Ogólne zdanie przeważyło, wetując podziękowanie Slackbridge’owi, trzykrotnie go oklasnęło
– i zgodzono się na jego wniosek.
Zgromadzenie robotników się rozeszło. W tymże czasie Cesia, wywołana na chwilę od
Ludwiki, wróciła.
– Co tam? – zapytała Ludwika.
– Pan Bounderby – rzekła Cesia, nieśmiało wymawiając to nazwisko – i brat twój, pan
Tomasz, i młoda jakaś kobieta – nazywająca się Rachelą i utrzymująca, że jest ci znana.
– Czegóż oni chcą ode mnie, moja kochana Cesiu?
– Chcą się z tobą widzieć. Rachela nawet płacze i zdaje się okrutnie oburzona.
– Ojcze – rzekła Ludwika do obecnego Gradgrinda – nie wypada odmówić im widzenia, z
powodu, który sam się wyjawi. Czy mają tu wejść, czy ja wyjdę do nich?
– Niech lepiej tu wejdą.
Cesia więc poszła po przybyłych i wnet wróciła z nimi. Tomasz szedł ostatni i pozostał u
drzwi w najciemniejszym kącie pokoju.
– Pani Bounderby – rzekł bankier wchodząc z zimnym ukłonem – spodziewam się, że nie
robię pani ambarasu. Godzina odwiedzin niestosowna wprawdzie ale przyprowadziłem z sobą
pewną kobietę, która uczyniła zeznania, wymagające koniecznego widzenia się z panią. Ponieważ twój syn, Tomaszu Gradgrind, odmawia z dziwną zaciętością powiedzenia czegokolwiek
za lub przeciw tym zeznaniom, jestem zmuszony przyprowadzić tę kobietę do twej córki.
– Pani już mię raz widziałaś? – rzekła Rachela stając przed Ludwiką.
Młody Tomasz chrząknął.
– Pani mię widziałaś już raz jeden – powtórzyła Rachela, nie słysząc odpowiedzi na swe
twierdzenie. Tomasz znów chrząknął.
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– Widziałam – pamiętam.
Rachela dumnie spojrzała na Bounderby’ego i rzekła do Ludwiki:
– Bądź łaskawa, pani, opowiedzieć, gdzie i kiedy to było i kto tam był więcej.
– Poszłam do mieszkania Stefana Blackpool wieczorem dnia tego, w którym został odprawiony z fabryki, i tam cię widziałam. Był tam Stefan i jakaś stara niewiasta, która milczała, i
którą ledwo dojrzeć mogłam, stojącą w ciemnym pokoju. Mój brat był ze mną.
– Dlaczegóż nie chciałeś tego powiedzieć, Tomaszu? – pytał Bounderby.
– Przyrzekłem mojej siostrze tajemnicę. – Ludwika czym prędzej potwierdziła te słowa.–
A oprócz tego – rzekł Tomasz z goryczą – tak ona doskonale i detalicznie o sobie opowiada,
że nie miałem potrzeby zeznania jej z ust wydzierać.
– Powiedz, śliczna pani, przez litość – zawołała Rachelą – po co przychodziłaś w tej nieszczęsnej godzinie i nocy do Stefana?
– Bom się ulitowała jego biedą – rzekła Ludwika i twarz jej poczerwieniała. – Chciałam
wiedzieć, co pocznie z sobą, i chciałam ofiarować mu pomoc.
– Dziękuję pani – rzekł Bounderby. – Mocno obligowany jestem, pochlebia mi to niewymownie.
– Czy pani mu dawałaś bilet bankowy? – zapytała Rachela.
– Ofiarowałam mu go, ale Stefan odmówił, a przyjął tylko dwa funty złotem.
Rachela znów utkwiła oczy w Bounderbym.
– O, zapewne – rzekł bankier – jeśli o to idzie, czy twoje śmieszne i nieprawdopodobne
opowiadanie jest prawdziwe czy nie – przyznać muszę, iż się całkowicie potwierdziło.
– O, śliczna pani – rzekła Rachela. – Stefan Blackpool jest obecnie jako złodziej ogłoszony
drukiem w całym mieście i wszędzie. Dziś wieczorem było zgromadzenie robotnicze, gdzie o
Stefanie toż samo mówiono – o Stefanie! Najlepszym, najwierniejszym, najuczciwszym! –
Oburzenie nie dało jej mówić i zaszlochała.
– O! Bardzo, bardzom zmartwiona – rzekła Ludwika.
– O, śliczna pani! – odrzekła Rachela.– Być może, być może; ale ja nie wiem, ja nie wiem,
co taka pani myśli. Takie panie nie znają nas, nie dbają o nas, nie należą do nas! Nie jestem
wcale pewną, po co pani przychodziłaś w ten przeklęty wieczór. Nie mogę zaręczyć, czyś nie
miała jakich osobistych w tym zamiarów, nie myśląc wcale, w jakie nieszczęście popchniesz
tego biedaka! I chociaż mówiłam wtedy z głębi duszy i serca: niech cię Bóg błogosławi, żeś
przyszła i okazała litość temu nieszczęśliwemu, najlepszemu człowiekowi – teraz nie wiem,
nie wiem, nie wiem, po coś przychodziła!
Ludwika nie myślała się urażać niesprawiedliwą podejrzliwością biednej dziewczyny; widziała tylko, jak Rachela obstawała za tym człowiekiem, jak sama w jego zacność wierzyła i
jakim bólem jej oblicze obleczone było.
– A gdy pomyślę – mówiła dalej Rachela, szlochając – jak ci ten biedak był wdzięczny za
twoją dobroć; gdy przypomnę sobie, jak zakrył twarz rękoma, aby nie okazać łez rozrzewnienia, wywołanych litością twoją, pani; och, wierzę, wierzę, chcę wierzyć, że go pani żałujesz,
żeś zmartwiona, że nie miałaś złego zamiaru – ale w rzeczywistości nic nie wiem, nie wiem!
– Miła jesteś sobie kobiecinka – warknął Tomasz kręcąc się w swym ciemnym kącie. –
Przychodzić tu z takimi wymówkami! Warto by cię wyrzucić za drzwi, gdy nie umiesz zachować się przyzwoicie – i słusznie byłoby tak zrobić.
Rachela nie rzekła ani słowa. I tylko słychać było jej płacz cichy a gorzki, gdy bankier głos
zabrał.
– Dość!– rzekł.– wiesz, do czegoś się zobowiązała. Lepiej pomyśl, żeby dotrzymywać
przyrzeczenia.
– Prawdziwie, przykro mi – odrzekła Rachela ocierając łzy – że ludzie widzą mnie w takim
stanie, ale tego więcej nie będzie. Śliczna pani moja, kiedy przeczytałam, co wydrukowali o
Stefanie – a co tyle jest prawdą, ile by prawdą było, gdyby to o pani samej napisano – po-
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szłam prosto do banku i oświadczyłam, że wiem, gdzie jest Stefan, i przyrzekłam, że on sam
się stawi w ciągu dwóch dni. Nie zastałam pana Bounderby, a brat pani mię wypędził, więc
szukałam pani, a znaleźć nie mogłam i powróciłam do mego warsztatu. Gdy skończyłam
dzienną robotę, poszłam posłuchać, co mówią o Stefanie, bo dumna jestem wiedząc, że powróci i wszystkich zawstydzi – i znowu szukałam pana Bounderby, i znalazłam go, opowiedziałam mu wszystko; a on nie uwierzył ani jednemu memu słowu i tu mię przyprowadził.
– Powiedziała prawie wszystko, jak było – potwierdził Bounderby, z rękami w kieszeni i w
kapeluszu na głowie. – Ale ja was, „Ręce”, znam nie od dziś i wiem, że żadne nie umrze
przez nieumiejętność wyjęzyczenia się. Teraz przypominam ci, że lepiej robić, niż gadać
wiele. Obowiązałaś uczynić rzecz pewną; zatem czyń ją.
– Pisałam już do Stefana przez pocztę, która odchodzi dziś wieczorem, tak jak już raz pisałam do niego od czasu jego nieobecności – i zapewne za dwa dni zjawi się tu Stefan.
– Otóż ja ci coś powiem. Może być, że nie wiesz – mówił bankier – że i ciebie śledzono,
gdyż i na ciebie niejako podejrzenie padło; jako z zeznań różnych ludzi widać, toś ze Stefanem była w stosunkach. Dlatego to i o poczcie nie zapomniano i mogę cię zapewnić, iż żaden
list pod adresem Stefana Blackpool nie wyszedł. A więc nie wiem, co z twoim się stało; a
może się mylisz i nie pisałaś wcale do niego.
– W tydzień po swym odejściu, moja piękna pani – rzekła Rachela zwracając się do Ludwiki – zaraz do mnie napisał raz jeden, donosząc, że musiał zmienić nazwisko, aby znaleźć
robotę.
– A, do licha! – zawołał bankier podnosząc głowę i poświstując – więc on zmienił nazwisko, czy tak? Dość to nieszczęśliwie dla tego niewinnego ptaszka, bo zawsze sądy niepochlebną mają opinię o niewiniątkach, posiadających kilka nazwisk na zmianę.
– Cóż więc – rzekła Rachela ze łzami w oczach – cóż więc biedny człowiek miał czynić?
Sama niech pani powie, na miłość Boga! Z jednej strony przedsiębiorcy przeciw niemu, z
drugiej „Ręce” go się wyrzekły, a on tylko chciał pracować, ciężko byle w spokoju, i postępować, jako mu zdawało się, słusznie. Więc człek nie ma prawa mieć własnej duszy ani własnego sumienia! Czyż ma koniecznie źle postąpić, aby być z jednymi lub z drugimi w zgodzie? Czyż ma być nieuczciwym z tymi czy z tymi, aby się uwolnić od przekleństwa i prześladowania?
– Prawda, prawda! Z całego serca, całą duszą ubolewam nad losem Stefana – rzekła Ludwika – i mam nadzieję, że on się uniewinni.
– Niech pani nie wątpi o tym. On pewny swego.
– Ale to najpewniejsze i niewątpliwe – rzekł Bounderby – że nie chcesz wydać jego schronienia.
– O! Nie chcę, aby powrócił tu zmuszony, kiedy wiem, że powróci tu dobrowolnie. Powróci, powróci i zawstydzi wszystkich, którzy oczernili jego charakter, jego uczciwość. Opisałam mu wszystko, co tu przeciw niemu czynią – zawołała Rachela, odpychając od siebie
wszelkie podejrzenia, jak skała odpycha piany morskie – i przybędzie tu, najdalej za dwa dni.
– Jednak, gdyby go ujęto wcześniej, byłby miał prędzej sposobność uwolnienia się od
wszelkich zarzutów – rzekł żartobliwie bankier. – Co się tyczy ciebie, to, coś powiedziała mi,
okazuje się prawdą, nie potrzebuję cię zatem. Życzę wszystkim dobrej nocy. Muszę wracać
do banku i wziąć się do tej sprawy jak należy.
Tomasz wysunął się z kąta i razem z bankierem wyszedł, rzucając suche „dobranoc” ojcu i
posępne spojrzenie siostrze. Tak pożegnał dom rodzicielski.
Gradgrind siedział milczący, gdy Ludwika poczciwym głosem przemówiła do Racheli.
– Będziesz mi kiedyś więcej ufać, gdy się poznamy bliżej.
– Nie moja to natura – odrzekła łagodnie Rachela – posądzać ludzi o złe; ale kiedy nas
wszystkich tak posądzają, to i ja nie mogę czynić inaczej. Przepraszam panią, jeśli ją obrazi-
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łam. Sama nie wiem, co myśleć o tym, i kto wie, czy znów nie zawinię tak samo, myśląc, jaka
krzywda się dzieje temu poczciwemu człowiekowi.
– Czy doniosłaś mu – zapytała Cesi – że podejrzenie dlatego na niego pada, że go widziano parę dni z rzędu chodzącego koło banku? Wiedziałby przynajmniej, o co idzie, i przygotowałby się do tłumaczenia.
– Pisałam, ale prawdziwie nie mogę się domyślić, co on robił przed bankiem, bo to nie
było mu po drodze. Jego droga ta sama, co moja, i dość daleko od banku.
Cesia rozpytywała się jej o mieszkanie i czy może przyjść do niej nazajutrz, by się dowiedzieć o Stefana.
– Wątpię, aby mógł przybyć wcześniej niż pojutrze -– rzekła Rachela.
– To pojutrze wieczorem będę u ciebie także – mówiła Cesia.
Gdy Rachela przystając na to odeszła, Gradgrind podniósł głowę i rzekł do córki.
– Ludwiko, nigdy nie widziałem tego człowieka! Czy wierzysz tym podejrzeniom na niego?
– Kiedyś, chociaż z wielkim przymusem, wierzyłam. Teraz wcale nie wierzę.
– Jakże wygląda? Czy poczciwie?
– O, bardzo poczciwie.
– Ufność tej Racheli w niego wielka jest, bardzo wielka. Samo już to mówi za tym Stefanem. Lecz w takim razie pytam sam siebie – mówił Gradgrind zamyślony – czy też prawdziwy winowajca wie o tym oskarżeniu niewinnego. Gdzie on jest? Kto on jest?
Włosy Gradgrinda od ostatnich czasów zaczęły siwieć. Siedząc teraz wsparty na ręku, wydawał się prawie siwy, prawie zgrzybiały; a Ludwika, spojrzawszy na ojca ze współczuciem i
trwogą, podsunęła się ku niemu i usiadła tuż przy nim. Oczy jej w tej chwili przypadkiem
spotkały się z oczami Cesi. Cesia zarumieniła się i także strwożona stała; Ludwika ostrożnie
położyła palec na usta.
Następnego wieczora, gdy Cesia wróciła do domu od Racheli i powiedziała Ludwice, że
Stefana nie ma jeszcze, głos jej raczej szeptem i westchnieniem niż słowami się objawiał. I
następnego wieczora jeszcze powróciła także z niczym, prócz tego, że o Stefanie nikt nic nie
słyszał, a mówiła to tym samym cichym i przerażonym głosem. Od chwili owego zamienionego między Cesia i Ludwiką spojrzenia, nigdy między nimi imię Stefana nie było wymówione, ani mówiono głośno o sprawach, które z nim związek miały; nigdy same nie rozpoczynały rozmowy o kradzieży i urywały ją, ile razy Gradgrind poczynał o tym mówić.
Dwa naznaczone dni ubiegły. Trzeci dzień i noc trzecia przeszły także, a Stefan Blackpool
nie wrócił, ani wieści o nim nie było. Czwartego dnia Rachela, nie tracąc wcale wiary w niewinność Stefana, lecz sądząc, że go jej list nie doszedł, sama przyszła do banku, złożyła list
jego do niej pisany, w którym znajdowało się wskazane miejsce pobytu robotnika – na jednej
z licznych robotniczych kolonii leżącej o sześćdziesiąt mil od Coketown przy jednej z bocznych dróg. Wysłano umyślnych do tej kolonii i całe miasto wyglądało nazajutrz przyprowadzenia Stefana.
Przez cały ten czas Tomasz nie odstępował bankiera, pomagając mu we wszelkich jego
przedsięwzięciach. Był bardzo niespokojny, straszliwie rozgorączkowany; gryzł paznokcie do
żywego, mówił spiesznie i ochryple; usta miał spieczone. W godzinie, w której wyglądano
przybycia Stefana, Tomasz był na stacji kolei żelaznej i chciał się zakładać, że Stefan znikł,
nim wysłani po niego przybyli na miejsce, i że zatem nie przybędzie.
Miał słuszność. Posłani po Stefana wrócili bez niego. List Racheli doszedł do rąk Stefana,
który natychmiast opuścił kolonię; ale żywa dusza nie wiedziała, co z nim później się stało.
Teraz znów niepewni byli mieszkańcy Coketown, czy Rachela pisała do Stefana istotnie po
to, żeby go zachęcić do powrotu, czy tylko ostrzegała go, aby się miał na baczności. W tym
punkcie zdania były podzielone.
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Sześć dni, siedem dni ubiegło, nadszedł drugi tydzień. Tomasz stał się jakoś raźniejszy i
sam wszczynał rozmowy o posądzonym o kradzież robotniku. Czy ten podejrzany robotnik
był złodziejem? Tak stawiał pytanie i sam odpowiadał: czyż podobna wątpić? Gdyby nie to,
byłby się już stawił. Gdzie był Stefan, czemu nie wracał?
Echo tych słów Tomasza wionęło przez cienie i mroki nocy, przez cały dzień błąkało się.
Bogu tylko wiadomo gdzie – i powróciło do tego, który je zrodził, i brzmiało mu w uchu
przez noc następną.

157

ROZDZIAŁ V

ZNALEZIONA
Jeszcze jeden dzień i noc jedna – i jeszcze nie ma Stefana. Gdzie przepadł? Czemuż się nie stawia?
Co wieczór Cesia chodziła do Racheli i siadywała przy niej, w czyściutkim jej ustroniu.
Rachela po całych dniach pracowała, nie bacząc na niepokój i troskę, bo ludzie w jej położeniu nie mogą inaczej. Kłęby dymu obojętnie wlokły się w powietrzu, nie dbając, kto zginął
bez wieści, a kogo odszukano; kto okazał się dobrym lub złym. Rozszalałe maszyny nie ustawały w swoim monotonnym ruchu, jak nie ustawali w czynności ludzie twardego faktu, nie
oglądając się na żadne nieszczęścia i katastrofy. Jeszcze dzień i noc jedna! Nawet sprawa z aginienia Stefana Blackpoola weszła na zwykłe tory i stała się tak powszednim wydarzeniem,
jak jakaś część maszynerii Coketown.
– Wątpię, czy i dwadzieścia dusz znajdzie się w całym mieście, które zachowały jeszcze
wiarę w niewinność biednego, nieszczęśliwego Stefana – mówiła Rachela.
A mówiła to do Cesi, gdy siedziały w pokoiku Racheli, oświeconym tylko odblaskiem latarni ulicznej, wpadającym przez okno. Cesia przyszła tam, jak tylko zmierzchać się zaczęło, i
czekała powrotu Racheli z roboty. Obie siedziały teraz przy oknie. Nie potrzeba było innego
światła do ich cichej a pełnej strapienia rozmowy.
– Gdyby nie miłosierdzie Boże, które mi cię zesłało – mówiła Rachela – pewno bym
oszalała, takie na mnie przychodzą chwile. Ale ty dodajesz mi siły i nadziei; bo ty jedna wierzysz, że chociaż pozory przeciw Stefanowi, on nie winien i usprawiedliwi się zupełnie.
– O! Wierzę w to całym sercem. Tak czuję, że ta twoja ufność w Stefana pomimo wszystkiego nie może być mylną że i ja także nie wątpię w niego, jak gdybym go znała tak dawno,
jak ty.
– A ja – rzekła Rachela drżącym głosem – znałam go lat tyle jako wiernego każdej poczciwej i dobrej rzeczy, że gdyby już o nim i wieść zaginęła, a jam setki lat jeszcze żyła, to
ostatnim tchnieniem moim świadczyć będę o jego niewinności przed Bogiem; przed Bogiem,
który serca nasze widzi. Nigdy nie stracę wiary w Stefana Blackpool.
– Wiesz, że my wszyscy w Kamiennym Pawilonie przekonani jesteśmy, iż wcześniej czy
później niewinność Stefana okaże się jasno.
– Im lepiej wiem, że tam tak sądzą, im czulej przyjmuję łaskę waszą, że do mnie przychodzisz, pocieszasz mię i pokazujesz się ludziom ze mną, którą posądzają o wspólnictwo – tym
mi boleśniej pomyśleć, iżem mogła tak gorzko przemawiać do tamtej dobrej pani. A jednak...
– Jednak jej już dziś ufasz?
– Tak, od kiedy mnie do niej zaprowadziłaś. Lecz przychodzą na mnie chwile takiej słabości umysłu...
Glos jej tak ścichł, takim stał się szeptem, że Cesia siedząca przy mej musiała się pochylić,
by uchwycić uchem wymawiane słowa.
– Przychodzą chwile słabości na mój umysł, w których nie mogę powstrzymać się od podejrzewania kogoś. Nie mogę domyślić się, kto to zrobił i dlaczego, ale posądzam kogoś o to,
że usunął Stefana z drogi. Wnoszę, że przybycie Stefana dobrowolne, że wykazanie jego niewinności byłoby komuś nie na rękę – i że ten ktoś, aby odwrócić od siebie zgubę, zatrzymał
go i zatracił.
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– A to okropne przypuszczenie! – zawołała Cesia blednąc.
– Ach! Bo też okropnie pomyśleć, że Stefan może zamordowany. Cesia drgnęła i jeszcze
mocniej zbladła.
– Kiedy ta myśl mię opanuje – rzekła Rachela – a napada mię często, choć się bronię od
niej jak mogę, to wpadam w taki dziki, szalony niepokój, że, jakkolwiek utrudzona całodzienną pracą, muszę iść, iść, gdzie mnie oczy poniosą; muszę się umęczyć chodzeniem, nim sen
przyjdzie. Odprowadzę cię, Cesiu.
– Może zachorował w drodze powrotnej – mówiła Cesia, podsuwając ten cień nadziei. –
Tyle przecież jest miejsc, w których mógł się zatrzymać.
– Ależ nigdzie go nie ma. Szukano go we wszystkich takich miejscach i nigdzie go nie ma.
– To prawda – niechętnie przyznała Cesia.
– Mógł przybyć w dwa dni. Jeśliby ustał w drodze, to miał pieniądze, żeby jechać... posłałam mu w liście trochę grosza, na przypadek gdyby własnych oszczędności nie miał.
– Miejmy nadzieję, że jutro nam coś dobrego przyniesie – rzekła Cesia. – Chodźmy teraz.
Poczciwymi rękoma otuliła Rachelę w chustkę, narzucając jeden jej koniec na błyszczące
krucze włosy robotnicy, i wyszły. Noc była pogodna; kilka „Rąk” przechadzało się po ulicach, ale ponieważ była to pora wieczerzy, ulice były prawie puste.
– Trochę już mniej jesteś wzruszoną teraz, Rachelo; ręce twe ochłodły.
– Zawsze mi lżej, kiedy mam trochę ruchu i kiedy zachwycę świeżego powietrza; gdy mi
tego nie podobna uczynić, słabnę i tracę wszystką pewność.
– Nie powinnaś się poddawać niemocy, Rachelo – bo lada dzień możesz być potrzebną
Stefanowi. Jutro mamy sobotę. Jeśli jutro nie będzie wieści, pójdziemy na spacer za miasto w
niedzielę rano, abyś nabrała sił na następny tydzień. Czy pójdziesz?
– O, pójdę, pójdę.
Rozmawiając tak doszły do ulicy, przy której stał dom Bounderby’ego; tędy szła droga Cesi. Kilka pociągów kolei żelaznej, nadchodzących jeden za drugim, wyrzuciło na ulice Coketown dość liczną gromadę ludzi i wprawiło w ruch powozy miejskie. Niejeden fiakier turkotał
przed nimi, gdy zbliżały się do domu Bounderby’ego, a jeden z nich tak szybko przeleciał
koło nich i nagle zatrzymał się przed drzwiami bankiera, że mimo woli, zaciekawione, stanęły. Przy świetle latarni gazowej nade drzwiami dostrzegły w powozie panią Sparsit, w stanie
ekstatycznego podniecenia, starającą się pośpiesznie odemknąć drzwiczki. Ujrzawszy w tej
chwili młode niewiasty, dama zaczęła wołać, aby się zatrzymały.
– Oto traf! – wrzasnęła, gdy woźnica pomagał jej wydobyć się z fiakra.– jest, jest Opatrzność! Wysiadaj pani! Wysiadaj! – rzekła zwracając się do osoby, która jeszcze była w powozie. – Wysiadaj, albo cię wyciągną!
Nikt inny nie wysiadł na wezwanie, tylko tajemnicza staruszka; a pani Sparsit w tejże
chwili za kołnierz ją uchwyciła.
– Dajcie jej pokój! – krzyczała z wielką energią.– Niech nikt jej nie dotyka. Ona moja!
Wchodź, moja pani, wchodź albo cię wyciągną!
Widok rzymskiej matrony, o klasycznej postawie, chwytającej leciwą niewiastę za kołnierz
i ciągnącej ją do domu – byłby pokusił każdego prawdziwego Anglika, uszczęśliwionego widokiem bójki, do wdarcia się takoż do domu, by być świadkiem dalszego ciągu wypadków.
Ale że ten fenomen wiązał się jeszcze z tajemniczą a rozciekawiającą kradzieżą w banku,
więc rozochoceni przechodnie weszliby do tego domu, gdyby nawet pewni byli, że dach się
na nich zapadnie. Takimi uczuciami powodowani szczęśliwi świadkowie tej sceny, w liczbie
dwudziestu kilku najbliższych sąsiadów bankiera, ściśniętą gromadą otoczyli Cesię i Rachelę
i już z nimi razem okrążyli panią Sparsit i jej niewolnicę. Cały ten tłum wpadł nieporządnie
do jadalni Bounderby’ego, a ci, co weszli nieco później, wnet powłazili na krzesła, aby lepiej
widzieć, co się dziać będzie.
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– Sprowadźcie tu pana Bounderby! – krzyknęła pani Sparsit. – Rachelo, młoda niewiasto!
Czy wiesz, kto jest ta staruszka?
– To pani Pegler – odpowiedziała Rachela.
– A co? Wszak mówiłam, że to ona! – coraz głośniej darła się dama. – Sprowadźcie pana
Bounderby! Niech nikt tu nie przystępuje!
Tu stara pani Pegler, usuwając się sprzed oczu ciekawych, zaczęła cichym głosem wymawiać jakąś prośbę.
– Proszę do mnie nie mówić – rzekła pani Sparsit głośno.– jużem mówiła pani przez całą
drogę, że cię nie puszczę, dopóki nie oddam cię do rąk własnych pana Bounderby.
Bankier wszedł; za nim pan Gradgrind i syn jego, Tomasz, którzy u gospodarza domu dla
jakichś spraw handlowych się znajdowali. Bankier wydawał się więcej zdziwiony licznym
tłumem, niż rad z jego obecności.
– Cóż tam znowu za historia? – zapytał. – Pani Sparsit!
– O! panie!– zawołała godna dama. – Mam sobie za wielkie szczęście przedstawić panu
osobę, o której wynalezienie tak bardzo szło panu. Wiedziona chęcią pocieszenia pana, a badając rzecz tę, po nici aż do kłębka doszłam; a udało mi się to dzięki pewnym informacjom,
uzyskanym od Racheli! Oto przywożę wzmiankowaną osobę, którą już Rachela poznała od
razu, jako ową zamieszaną w sprawie banku. Przywiozłam ją, choć nie ukrywam, że pomimo
jej woli, a nawet pomimo jej oporu. Nie obeszło się, panie, bez wielkich trudności; ale pokonanie trudności, kiedy chodzi o oddanie usługi panu, jest dla mnie rozkoszą; a głód, pragnienie, chłód – najwyższą przyjemnością.
Tu zamilkła, bo na twarzy bankiera odbywała się dziwna gra kolorów i wystąpił na nią wyraz złości i zawodu, gdy oko jego padło na, panią Pegler.
– Co pani przez to rozumiesz? – zapytał wcale inaczej niż się spodziewała mówiąca, a powtórzył pytanie zapalczywie. – Co pani przez to rozumiesz? Słyszysz, pani?
– Ach, panie! – zawołała dama, słabnąc.
– Czemu pani nie pilnujesz tego, co do pani należy – grzmiał bankier. – Kto panią prosił,
abyś swój nos natrętny wtykała w sprawę moją familijną?
Takie nieposzanowanie ze strony ulubionego jej chlebodawcy dobiło damę. Osunęła się na
krzesło sztywna jak zlodowaciała – i wpatrując się obłędnie w bankiera zaczęła powoli trzeć
swe mitenki jedną o drugą, jakby i one także zmarzły.
– O! Jozjaszu mój – zawołała pani Pegler, cała drżąca. – Mój chłopcze jedyny! Jam wcale
niewinna! Mówiłam i powtarzałam tej pani, że postępowanie jej będzie ci przykre; że się
pewnie gniewać będziesz – ale ona ani chciała słuchać.
– Jak można było pozwolić się wziąć! Czemużeś nie palnęła ją po łbie; czemuś nie wybiła
jej zębów; czemuś jej twarzy nie rozdrapała, czemuś przynajmniej czegokolwiek jej nie zrobiła? – Zapytał bankier.
– O, mój chłopcze drogi! Ona mię straszyła, że jeśli z nią nie pojadę, to mię odda w ręce
konstabli, którzy mię tu przyprowadzą. Sądziłam więc, że lepiej pojechać, niż narobić awantur w tak – i pani Pegler ukradkiem, ale dumnie spojrzała po pokoju – w tak wspaniałym domu! Jak Boga kocham, to nie moja wina, mój drogi, szlachetny, pyszny chłopcze! Zawsze
żyłam cicho i w ukryciu, Jozjaszu mój drogi. Ani razu nie naruszyłam naszej umowy. Ani
razu nie powiedziałam, żem jest twoją matką. Uwielbiałam cię z daleka; a czasami przyjeżdżałam do miasta, aby, nie widziana, z dumą spojrzeć na ciebie. Nikt też niczego się nie domyślał, moje kochanie; bawiłam zawsze krótko i powracałam do domu.
Bankier, zgryziony i zły, chodził z rękami w kieszeniach dookoła stołu; tymczasem widzowie z pożerczą uwagą chwytali każdy wyraz pani Pegler, a z każdym posłyszanym słowem oczy ich coraz szerzej otwierały się ze zdumienia. Gdy Bounderby nie ustawał w milczącej przechadzce, a pani Pegler zamilkła, Gradgrind odezwał się do sponiewieranej staruszki, a odezwał się bardzo surowo.
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– Dziwi mnie to bardzo, że na starość masz pani czelność przyznawać się do syna, z którym dawniej tak nielitośnie i wbrew naturze ludzkiej, i wyrodnie postąpiłaś.
– Ja wyrodna! Ja nieludzka! Ja zła dla mego drogiego Jedynaka?! – zawołała biedna staruszka.
– Drogiego? – powtórzył Gradgrind. – Prawda, drogi, gdy sam sobie tak wysokie stanowisko wyrobił; teraz to drogi, moja pani! Ale wtedy nie był ci drogi, gdyś go niemowlęciem
opuściła rzucając na brutalną pastwę babce-pijaczce.
– Ja opuściłam mego Jozjasza! – wrzasnęła pani Pegler załamując ręce. – A! Niech Bóg
nie pamięta ci, panie, twych niepoczciwych zmyślań, twego szkalowania pamięci mej biednej
matki, która umarła na mych rękach, pierw nim Jozjasz na świat przyszedł. Obyś mógł pożałować tego i żyć, abyś poprawił się w skrusze.
Tyle było prawdy w jej boleści i żalu, że Gradgrind, uderzony tym, rzekł łagodniejszym
głosem:
– Więc pani zaprzeczasz, żeś opuściła swe dziecię, aby się wychowywało w rynsztoku?
– Jozjasz... w rynsztoku! – zawołała staruszka. – A! Panie, panie! Czy się godzi? Tego
jeszcze nie słyszałam. Wstydź się! Wstydź! Mój drogi syn wie i zaraz wam tu zaświadczy, że
chociaż my, jego rodzice, byliśmy biedni, aleśmy go kochali nie mniej niż inni rodzice swe
dzieci i ujmowaliśmy sobie nieraz, aby wystarczyło na uczenie go pięknie czytać i pisać – i do
tej pory mam w domu książki, z których on, dzieckiem będąc, uczył się, kochanek mój! Tak
jest! Zachowałam je! – dodała staruszka z obrażoną dumą. – I mój kochany syn wie, i zaraz
wam to zaświadczy, że gdy jego poczciwy ojciec umarł, kiedy on miał lat osiem, to ja – jego
matka, ja, wdowa, umiałam sobie odmówić wszystkiego – bo w tym była ma duma, mój
obowiązek i moja radość, aby mu pomóc wyjść na człowieka i oddać go do terminu. A on był
pracowity chłopak i miał dobrego majstra, który mu pomógł, by mógł już sam dalej pracować
i dojść do znaczenia i bogactwa. To mój syn wam sam opowie; ja zaś opowiem panu, abyś
wiedział – bo tego mój syn nie zechce powiedzieć, że chociaż jego matka była tylko biedną
wiejską kramarką, on nigdy o niej nie zapomniał, ale naznaczył mi pensję – z trzydzieści
funtów szterlingów rocznie – więcej, niż potrzebuję, bo jeszcze mi z tego zawsze coś zostanie. Naznaczył mi pensję pod jedynym warunkiem, abym siedziała cicho w mym kącie, nie
gadała o nim, nie chwaliła się mym synem, i nie przeszkadzała mu w jego zajęciach. I tak też
postępowałam; tylko co rok, ukradkiem tu przyjeżdżając, spojrzałam na niego – i dosyć. A on
o tym nie wiedział nawet. I słusznie wymagał tego ode mnie – rzekła biedna matka z rozczuleniem – bym siedziała w moim kącie; bo jestem pewna, że znajdując się przy nim, nieraz
bym zrobiła coś, co nie uchodzi w takim towarzystwie, jak jego. I jestem zadowolona! I mogę
dumę macierzyńską zachować w sobie i dla siebie! I mogę go kochać dla samej tylko miłości
macierzyńskiej! I rumienię się za pana – rzekła na koniec – że śmiesz tak podejrzewać mnie i
tak szkalować! I nigdy by tu noga moja nie postała – bo i nie potrzebuje tu postać, gdy syn
mój ukochany powiedział: nie! – gdyby mię przemocą nie przywieziono. I wstyd, hańba panu,
żeś powiedział o mnie, iż byłam złą matką; gdy oto syn mój tu stoi i może panu powiedzieć i
zaświadczyć, że tak nie jest i nigdy tak nie było, dzięki Bogu!
Świadkowie tej sceny, stojący na ziemi i na krzesłach, zaszemrali głosem współczucia dla
biednej matki. Gradgrind czuł, iż najniewinniej wyrwał się wcale nie w porę z kazaniem; a
bankier, który cały ten czas chodził dookoła stołu, coraz bardziej się nadymał, coraz mocniej
czerwieniał. Zatrzymał się nagle.
– Nie wiem rzeczywiście – rzekł – czym zasłużyłem sobie na niespodziane odwiedziny
obecnych tu łaskawie zgromadzonych, i nie pytam o to. Gdy są już zadowoleni, może będą
tak grzeczni i rozejść się raczą. Nie jestem obowiązany wygłaszać odczytów o moich sprawach rodzinnych i nie przedsiębrałem tego ani też myślę przedsiębrać. A więc ci, co oczekują
na jakieś wyjaśnienie w tym względzie, a zwłaszcza pan Tomasz Gradgrind, zawiodą się grubo, i dobrze jest, aby wcześniej o tym wiedzieli. Co się tyczy sprawy okradzenia banku, wi-
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docznym jest, iż zaszła pomyłka co do osoby mej matki. Gdyby nie było nosów nadto usłużnych, żaden z tych wypadków nie byłby się wydarzył. Nadto usłużnych nosów ścierpieć nie
mogę. Dobranoc.
Chociaż bankier starał się opanować sytuację za pomocą owej przemowy i otworzył drzwi,
i trzymał je otwarte, aby pozbyć się obecnych – jednak na twarzy jego wciąż widać było głupie zadufanie, trochę tłumione i nadzwyczaj śmieszne. Odkryto, że jest bańką mydlaną pokory, człowiekiem, który zbudował sobie nadętą reputację na fałszu, a w swym samochwalstwie, usunąwszy jak najdalej, jak najnikczemniej prawdę, starał się przedstawić samego siebie jako pień swego rodu. Ów jedynie od samego siebie pochodzący człowiek niewymownie
śmiesznie teraz wyglądał. Ze względu na tych świadków, którzy wychodzili teraz z jego domu i, jak się spodziewał, mieli zamiar roztrąbić rzecz całą po mieście i na cztery wiatry, czuł
się mydlaną bańką, nędzną i nietrwałą, wytykanym palcem człowiekiem, jakby był kimś, komu uszy obcięto. Nawet ta nędzna niewiasta, pani Sparsit, spadłszy ze szczytu triumfu w kałużę nicości, była wszakże w ponętniejszym położeniu, niż ten znakomity mąż, o własnej sile
wyrosły samochwał, Jozjasz Bounderby z Coketown.
Rachela i Cesia, pozostawiwszy poczciwą matkę z ukochanym synem, poszły razem do
Kamiennego Pawilonu i tam dopiero rozejść się miały. W drodze dogonił je Gradgrind; mówił z wielkim zainteresowaniem o Stefanie Blackpool i utrzymywał, iż owo posądzenie niesłuszne pani Pegler, korzystnym będzie także i dla opinii o Stefanie.
Co do młodego Tomasza, ten w ciągu całej tej sceny, jak zwykle i wszędzie ostatnimi czasy, trzymał się przy boku bankiera. Zdawał się ufać, że dopóki wie, iż Bounderby niczego nie
odkrył, dopóty wszystko jest dobrze. Nie bywał u siostry i raz tylko jeden ją widział owego
wieczoru, gdy przybył tam, trzymając się poły bankiera.
Jakiś niejasny, niesformułowany przestrach zdawał się udręczać duszę Ludwiki i chociaż
ani słowem, ani spojrzeniem nie wyjawiony, otaczał niepoczciwego i niewdzięcznego chłopca
przeraźliwą tajemniczością. To samo złowróżbne przypuszczenie, w takiej samej niewyraźnej
postaci, zapadło w umysł Cesi dziś, gdy Rachela mówiła o kimś, kto mógł mieć własny interes w pozbyciu się Stefana. Ludwika ani jednym słowem swych podejrzeń nie okazała; nigdy
nie mówiła o bracie w związku ze sprawą bankową. Z Cesią też nigdy o tym nie rozmawiały,
czasem tylko spozierały na siebie trwożliwie, gdy biedny, niczego nie domyślający się ojciec,
w mimowolnym smutku chylił swą siwą głowę; jednak rozumiały się wzajemnie i wspólne
miały podejrzenie. Drugie, okropne posądzenie tak było przerażające, że jako upiór zaległo na
ich myśli; żadna nie śmiała wyznać przed sobą, ze je odczuwa – tym bardziej że ktoś drugi
mógłby je powziąć.
A szczeniak, pokrzepiony na siłach, znów zaczął gadać: Jeśli Stefan Blackpool nie jest
złodziejem, to niech się pokaże, niech przyjdzie.
Jeszcze jedna noc. Jeszcze jeden dzień i noc. Stefana nie ma. Gdzież jest ten człowiek i
czemuż nie wraca?
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ROZDZIAŁ VI

GWIAZDKA

Niedziela ta była słoneczną niedzielą jesieni: pogodna i chłodna. O brzasku Cesia i Rachela wyruszyły na przechadzkę.
Coketown posypywało popiołem nie tylko własną głowę – ale i sąsiednie; podobne w tym
do niektórych pobożnych, co czyniąc pokutę za. swe grzechy nadziewają włosiennice i na
grzbiety bliźnich, znajdujących się pod ręką. Było więc we zwyczaju, iż kto chciał czasami
zażyć świeżego powietrza, co niekoniecznie musi być uznane za największą marność tego
świata, wyjeżdżał pociągiem kolei żelaznej kilka mil za miasto i tam dopiero wysiadał, aby
przejść się lub używać swobody wiejskiej. Tak też Cesia z Rachela, wydarły się dymom Coketown i wysiadły na stacji, znajdującej się na pół drogi do wiejskiego mieszkania Bounderby’ego.
Chociaż zieloność łąk i pól i tu poplamiona niejednokrotnie była kupami węgla, zawsze to
już była zieloność; można było widzieć drzewa, można było posłyszeć śpiew skowronka
(chociaż to była niedziela), można było odetchnąć wonnym powiewem, a nad wszystkim tym
wisiało sklepienie jasnego błękitu niebios. Z jednej strony majaczyło Coketown jak czarna
mgła; z drugiej widać było zieleniejące pagórki; z trzeciej następowała lekka zmiana w przejrzystości horyzontu, który już dotykał płaszczyzny morza. Pod stopami wędrowniczek naszych trawy były świeże, cienie gałęzi drzew migały po nich i cętkowały je, Szpalery żywopłotów gęstwą się pyszniły; wszędzie panowała cisza i spokój. Machiny przy jamach po kopaliskach węglowych i chude szkapy stare, których całodzienna praca wyryła w ziemi twarde
ślady – odpoczywały w bezruchu; koła przestały się obracać na czas jakiś, a wielkie koło
ziemskie mogło dopełniać swego obrotu, uwolnione, choć nie na długo, od zwykłego stukotu,
świstu, hałasu, sapania.
Wędrownice zeszły na pole, na ocienione ścieżki, depcząc czasami obłamki ogrodzeń,
spróchniałe i łamiące się pod stopami, czasami przechodząc koło gruzów, cegły i belek porosłych zielskiem, oznaczających miejsce wyczerpanego kopaliska. Szły po drożynach i ścieżkach, ale z ostrożnością unikały okopów, na których bujna chwiała się trawa, a głóg i podobne mu krzewy rozrastały się; wiedziały bowiem z opowiadań, że zwykle w takich miejscach
ukrywają się otwory dawnych, zarzuconych kopalisk, w które nieraz zapadał się i przepadał
nieostrożny przechodzień.
Słońce już było wysoko, gdy usiadły, by odpocząć. Przez cały czas podróży pieszej nie
widziały nawet z daleka żywej duszy i samotność je otaczała.
– Tak tu cicho – rzekła Cesia – ścieżki prawie niewidzialne; zdaje się, że my pierwsze tego
lata stąpamy po nich.
Gdy to mówiła, oko jej padło na świeżo zdruzgotane zgniłe ogrodzenie, leżące na ziemi.
Zbliżyła się, aby je obejrzeć.
– Oj! Nie pierwsze, bo oto płot świeżo zdruzgotany; jakieś ślady na złamanym chruście. A!
Oto i ślady stopy ludzkiej.
– Ach, Rachelo!
Powróciła biegnąc i objęła rękoma szyję towarzyszki. Rachela zerwała się już na nogi.
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– Co się stało?
– A! Nie wiem. Ot tam leży w trawie kapelusz.
Podbiegły. Rachela podniosła kapelusz, drżąca na całym ciele. Nagle zaczęła szlochać i jęczeć: „Stefan Blackpool...” napisane było na dnie kapelusza własną ręką robotnika.
– O, nieszczęśliwy! O, nieszczęśliwy! Tu napadnięto na niego! On tu musi gdzieś leżeć,
zamordowany!
– Czy widzisz na kapeluszu jakie znaki krwi? – wyjąkała Cesia. Bały się spojrzeć. Ale nareszcie obejrzały kapelusz; żadnego śladu gwałtu i napaści, i walki na nim nie było ani z zewnątrz, ani od wewnątrz. Widocznie leżał dni już kilka; deszcz i rosa go poplamiły; a na trawie, gdzie leżał, widniał teraz ślad po nim. Z przerażeniem spojrzały dokoła; innych znaków i
śladów nie było.
– Rachelo! Poczekaj, rozpatrzę się trochę – zawołała Cesia.
Odjęła ręce od szyi towarzyszki i miała postąpić naprzód, gdy Rachela schwyciła ją obiema rękami z jękiem, który rozległ się szeroko. Przed nimi, u nóg ich prawie, widoczne były
brzegi rozdartej szczeliny, zamaskowanej rozrosłym zielskiem. Cofnęły się, uklękły – i jedna
na ramieniu drugiej bladą i spłakaną twarz ukryć pragnęła.
– Boże! Boże miłosierny! On tu zapadł! On tam, na dnie kopaliska! Te tylko słowa i jęki
przerażenia wydawała Rachela. Nic nie mogło ją do opamiętania przyprowadzić ani łzy, ani
prośby Cesi. Nie podobna było powściągnąć krzyku jej boleści, i Cesia musiała ją mocno
trzymać – bo nieszczęsna gotowa była rzucić się w otwór otchłani.
– Rachelo! Moja kochana Rachelo! Moja dobra Rachelo! Na miłość Boga, przyjdź do siebie! Myśl o Stefanie! Pomnij na Stefana.
Gorącym powtarzaniem tych słów kilku, wymawianych w tej straszliwej chwili zaklęła na
koniec Cesia szał bólu Racheli, uciszyła ją. Rachela stała przed nią z twarzą kamienną; płakać
nie mogła.
– Rachelo, może Stefan żyje! Czyż zechcesz dopuścić, aby zraniony leżał w tej przepaści,
kiedy zebrawszy zmysły możesz mu nieść ratunek?
– Dobrze! Dobrze! Dobrze!
– Nie rusz się więc ani na krok... ja pójdę i posłucham. Drżała zbliżając się do otworu; poczołgała się ku jego brzegom na rękach i na kolanach i wolała wytężonym głosem imię Stefana. Słucha – cisza grobowa. Znów woła i słucha – ani szmeru nawet. Powtórzyła tę próbę
dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści razy. Wzięła odłamek cegły, o którą może potknął się
nieszczęśliwy, i rzuciła w przepaść. Nie usłyszała nawet, jak upadł.
Szeroka okolica, tak piękna w swym spokoju przed chwilą, rozpaczliwą i przeklętą wydała
się jej poczciwemu sercu; gdy się podniosła i spojrzała dokoła – nigdzie, nikogo – i żadnego
ratunku, żadnej pomocy!
– Rachelo! Nie traćmy ani chwili. Rozejdziemy się w przeciwne strony szukać pomocy. Ty
drogą, którąśmy przyszły, ja pójdę dalej tą ścieżką. Każdemu, kogo spotkasz, mów, co się
stało. Myśl o Stefanie! Myśl o Stefanie!
Z twarzy Racheli widzi, że może się spuścić na nią. Chwilę stoi i patrzy za Rachelą, która
biegnie załamując ręce tą samą drogą, którą przybyły, później sama rusza w przeciwną stronę.
Zatrzymała się u ogrodzenia, przywiązała do niego szal swój, rzuciła obok swój czepek, aby
łacniej odszukać miejsce – i pobiegła, jak nigdy w życiu.
„Leć, Cesiu, leć! Leć bez wytchnienia, leć, leć!” Nagląc sama siebie powtarzaniem w myśli tego nakazu biegła z pola na pole, z drożynki na drożynkę, z miejsca na miejsce, jak nigdy
w życiu! Nareszcie przybiegła do szopy, stojącej około maszyny, przy której dwóch ludzi
spało w cieniu na słomie.
Zbudziła ich, opowiedziała, co ją tu bez odetchnienia przypędziło, opowiedziała z trudnością. Ale jak tylko ją zrozumieli, podzielili wnet jej zapał i niepokój. Jeden z tych ludzi był
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pijany, ale gdy mu towarzysz zdołał wytłumaczyć, o co idzie, zerwał się, pobiegł ku kadzi z
wodą zimną, zanurzył w nią głowę i wrócił trzeźwy.
Z tymi dwoma ludźmi biegła pół mili dalej, do drugiej szopy, gdzie nową pomoc znalazła;
zabrała ich i biegła dalej, po innych. Nareszcie znaleziono konia; uprosiła jakiegoś przechodnia, aby co tchu popędził do stacji kolei żelaznej z nakreśloną naprędce karteczką do Ludwiki.
Tymczasem prawie cała wieś podniosła się na nogi; windy, sznury, drągi, świece, latarnie –
wszelkie potrzebne narzędzia ratunku wnet były zebrane na jednym miejscu, aby je łatwiej
przewieźć do Piekielnego Szybu, bo tak nazywano to stare i opuszczone od dawna kopalisko.
Zdawało się Cesi, że niezliczone godziny upłynęły już od czasu, jak opuściła miejsce,
gdzie ten nieszczęśliwy żywcem zagrzebany leżał. Nie podobna było dłużej czekać, więc biegła na powrót, w towarzystwie kilkunastu wieśniaków, między którymi i ów pijak, wytrzeźwiony straszliwą wieścią o bliźnim, biegł przodem i okazywał najwięcej ochoty i roztropności. Gdy przybyli do Piekielnego Szybu, nikogo tam nie zastali. Ludzie sprowadzeni przez
Cesię, wołali i nasłuchiwali, jak to ona czyniła... ale na próżno. Obejrzeli brzegi szczeliny... i
domyślili się, jak to nieszczęście stać się musiało. Usiedli więc nie opodal, czekając na narzędzia, z którymi inni nie tak rychło mogli pośpieszyć.
Na każde brzęczenie owadów, na każdy szmer liści, na każdy szept zgromadzonych Cesia
drżała – bo jej się zdawało, że to glos z otchłani, głos nieszczęśliwego. Lecz wiatr szumiał
złowróżbnie i żadnego dźwięku z jamy nie można się było dosłuchać; a oni siedzieli na trawie, czekając, czekając.
Wkrótce i wałęsający się po okolicy ludzie, zasłyszawszy o tym zdarzeniu, zaczęli się
zbierać; przyniesiono też oczekiwane przybory. Nareszcie i Rachela nadbiegła z kilkoma
ludźmi, między którymi znalazł się lekarz niosący ze sobą środki medyczne i butelkę wina.
Ale nadzieje obecnych, aby nieszczęśliwy był jeszcze przy życiu były prawie żadne.
Dość było ludzi, aby przeszkadzać w pracy, więc wytrzeźwiony pijak stanął na czele, niejako ogólnym uznaniem na kierownika wybrany. Wokół jamy ustawił ludzi w rząd nie dopuszczający ścisku. Oprócz tych, którzy na ochotnika mieli się wraz z wytrzeźwionym zająć
ratunkiem, nikomu nie wolno było być w tym kole, tylko Cesi i Racheli. Ale że posłaniec
Cesi rychło się sprawił, niedługo potem przybyli pan Gradgrind, Ludwika, bankier i młody
Tomasz – i wszyscy weszli w strażnicze koło.
O cztery godziny postarzało się słońce od chwili, w której wędrownice nasze usiadły pierwszy raz na spoczynek w tym miejscu, kiedy za pomocą drągów i sznurów stanął przyrząd, dozwalający bezpiecznie dwóm ochotnikom spuścić się do Piekielnego Szybu. Była piąta po południu, gdy spuszczono naprzód do jamy zapaloną świecę, dla próby powietrza; kilku ludzi,
pochylonych nad otworem, badało jej światło; ci, co byli przy windzie, słuchali ich rozkazów.
Wyciągnięto świecę; pokazało się, że nie zgasła, choć gorzała słabym płomieniem. Wlano trochę wody do jamy. Nareszcie podsunięto machinę do spuszczania ludzi. Ów wytrzeźwiony z
drugim jakimś człowiekiem puścili się pierwsi, dając znak wyrazem: „Bracia, naprzód!”.
Gdy lina, naciągnięta sprężyście, tonęła, gdy winda skrzypiała – w piersiach blisko dwustu
obecnych tam ludzi oddech był jakby zaparty. Nareszcie hasło dało się z głębi słyszeć. Winda
stanęła i jeszcze kawał liny pozostał. Czas wydawał się tak długi, że tłum, czekając bezczynnie, nowym zdjęty został strachem. Kilka kobiet zawołało z płaczem, że pewno ratującym
nieszczęście się jakie trafiło. Lekarz jednak, trzymając w ręku zegarek, oświadczył, iż dopiero
pięć minut upłynęło, i prosił, aby zachowano spokój i ciszę. Nie skończył jeszcze mówić, gdy
zaczęto windę obracać na odwrót. Doświadczone oczy widziały po wyprężeniu liny, że ciężar
się zmniejszył, jak gdyby jeden tylko powracał człowiek.
Lina raz koło razu okręcała się na wale windy, a wszystkie oczy utkwione były w otwór
otchłani. Wytrzeźwiony powrócił sam jeden i żwawo wyskoczył na trawę. Jeden głos, ale
potężny, bo ze wszystkich głosów złożony, zawołał: „Żywy czy umarły?” – I nastała głęboka,
straszna cisza.
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Gdy tamten rzekł: „Żywy!” – jak poprzednio głos jeden, tak teraz jedno olbrzymie westchnienie wyrwało się z piersi obecnych. Ale z niejednych oczu łzy płynęły.
– Ale okropnie potłuczony – dodał, gdy mógł być słyszany. – Gdzie doktor? Taki potłuczony, mój panie! Nie wiemy, jakim sposobem go wydobyć.
Wszyscy oczekiwali i patrzyli gorączkowo na lekarza, gdy ten zadawał pytania i kiwał
głową słuchając objaśnień. Słońce zachodziło. Czerwone jego światło oblewało twarze obecnych pokazując okropny wyraz oczekiwania na każdym.
Skończyła się narada. Ludzie znów powrócili do windy, a wytrzeźwiony, zabrawszy bandaże, lekarstwa i wino, spuścił się na powrót do otchłani. Wkrótce powrócił na powierzchnię
jego towarzysz. Za chwilę na rozkaz doktora kilku ludzi sporządziło nosze, na których drudzy
usłali ze zdjętego z siebie odzienia miękkie łoże na słomie; doktor przygotował bandaże z
podartych w szmaty szalów i chustek. Gdy wszystko było gotowe, przysłany z podziemia
zabrał te rzeczy z instrukcją, jak ma ich użyć. Stojąc, oświetlony latarką, którą trzymał, oparty
drugą ręką żylastą i silną na drągu, spozierając to w otchłań, to na tłum, niemniej godnym był
wówczas widzenia, jak każdy bohater, budzący ciekawość gawiedzi. Ściemniało się – zapalono pochodnie.
Pokazało się z tego, co ów człowiek opowiadał otaczającym go – a ci w jednej chwili roznieśli to w tłumie – że Stefan upadł na kupę gruzu, który prawie do połowy zasypał szyb, a
spadając zawadzał o wystające kawały ziemi. Leżał na wznak z jedną ręką zgiętą pod sobą i,
jak mówił, nie poruszał się prawie, zmożony bólem, wycieńczony głodem i pragnieniem, bo
od kilku dni żywił się okruchami chleba, które drugą zdrową ręką udawało mu się wyciągać z
kieszeni, a koił pragnienie kroplami deszczu, który przez otwór ściekał i zbierał się w jamie
przy nim. Jak tylko z listu się dowiedział, co się stało w Coketown, wnet porzucił swą robotę i
pośpieszył do wiejskiego domu pana Bounderby’ego, gdzie, jak sądził, bankier przebywał.
Będąc niewinny, nie chciał tracić czasu, i śpieszył, aby czym prędzej stanąć wobec oskarżycieli; dlatego, pomimo ciemności nocy, dla skrócenia drogi, obrał sobie te boczne, niebezpieczne ścieżki, jako najrychlej prowadzące do celu. – Piekielny Szyb – dodał opowiadający –
potwierdził swe miano; bo chociaż Stefan może jeszcze mówić i jest przytomny, jednak widoczne jest, że niedługo pociągnie.
Gdy wszystko było gotowe, wytrzeźwiony zabrał przygotowane pomoce lekarskie i wysłuchując pośpiesznie rad lekarza i swoich przyjaciół, przy skrzypie windy zaczął znikać w otchłani. Sznur jak poprzednio, tak i teraz się rozwijał; jak pierw, znów usłyszano hasło; jak
pierw, winda zatrzymała się. Jednak żaden z ludzi, stojących przy niej, nie ruszył się z miejsca, wszyscy czekali, gotowi do roboty. Na koniec drugie hasło dano – winda zaczęła działać
w odwrotnym kierunku.
Ale teraz lina wyprężyła się silniej, ludzie pracowali z wysileniem, wał windy stękał pod
ciężarem. Straszno było patrzeć na linę i pomyśleć, że może nie wytrzyma. Ale pierścień za
pierścieniem, lina nawijała się na wał; ukazały się łańcuchy, trzymające nosze, z ludźmi po
bokach siedzącymi; na ten widok ściskało się serce. Ratownicy pieczołowicie podtrzymywali
z obu stron przywiązane i obandażowane ciało nieszczęsnej, rozbitej istoty ludzkiej.
Cichy szmer litości przebiegł między mężczyznami w tłumie zebranymi; kobiety płakały,
gdy ów kształt ludzki, bezkształtny prawie, przeniesiono z noszy na usłane już poprzednio
przenośne łoże. Z początku jeden tylko lekarz zbliżył się do nieszczęśliwego. Wszystko czynił, co mógł i potrafił zrobić dla chorego w takim stanie; nareszcie okrył go i cichym głosem
wezwał Cesię i Rachelę. Blade, cierpiące oblicze Stefana zwrócone było ku niebu; złamana
ręka prawa leżała z boku, odkryta, jakby oczekiwała na przyjazne uściśnienie.
Dano mu się napić trochę wina, odświeżono twarz chłodną wodą i kazano zażyć krople
rzeźwiące.
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Chociaż leżał nieruchomy, patrząc w niebo, jednak uśmiechnął się i rzekł: – Rachelo!
Ona stanęła przy nim; nachyliła się tak, że twarz jej między oczami chorego a niebem się
znalazła, bo inaczej nie mógłby jej ujrzeć, nie mając sił obrócić głowy.
– Rachelo najdroższa!
Wzięła go za rękę. Uśmiechnął się znowu i rzekł:
– Nie puszczaj już jej!
– O! Jak ty cierpisz, mój najlepszy, drogi Stefanie!
– Cierpiałem, ale teraz przeszło. Byłem przerażony, byłem w męczarni – długo, długo, luba; ale skończyło się! Rachelo, Rachelo – błoto! błoto! Od początku do końca – błoto!
W oku jego zdawał się błyskać dawny płomień, gdy wymawiał te słowa.
– Wpadłem w przepaść, moja ukochana; jama ta, jak mogą zaświadczyć starzy ludzie,
kosztowała setki żyć ludzkich – ojców, synów, braci, drogich dla wielu istot biednych, staraniem tamtych i pracą chronionych od nędzy i głodu. Wpadłem w przepaść, zrobioną przez
ludzi, w jamę, której zabójcze wyziewy więcej podobno zaszkodziły ludziom niż mordercza
bitwa. Czytałem nieraz w podawanych do Parlamentu prośbach od robotników – a któż tego
nie czytał – jak błagali i zaklinali ustawodawców na Chrystusa rany, aby zapobiegli oni szkodliwym przemysłu skutkom; aby myśleli o ocaleniu życia ludzi, którzy potrzebni są dzieciom
swym i żonom i którzy kochają je tak samo, jak i bogaci ludzie kochają swoje żony i dzieci.
Gdy ten szyb był czynny, zabijał bez potrzeby pracujących ciężko na chleb; a i teraz, opuszczony, nie przestaje zabijać. Otóż giniemy bez potrzeby, tak lub owak; zawsze w błocie –
giniemy ciągle.
Mówił to łagodnie, z żalem, ale bez uniesienia; mówił jako wyznanie wiary pracującego
ciężko człowieka.
– A o maleńkiej siostrze twej wszak nie zapomniałaś, Rachelo? Teraz pewnie też jej nie
zapomnisz, kiedy i ja tak koło niej blisko. Ty wiesz, biedna, cierpliwa, cierpiąca, ukochana –
jakeś dla niej, biedaczki, pracowała dniem i nocą, i jak ona umarła dziecięciem bez szczęścia,
z braku powietrza, którego mieć nie możemy, z trucizny ziejącej z tych nędznych jam, w których mieszkamy. O, błoto! Okropne błoto!
Ludwika zbliżyła się także do niego, ale nie mógł jej dojrzeć, zwrócony twarzą ku niebu.
– Gdyby wszystkie rzeczy, które nas otaczają, nie były takim błotem, czyżbym potrzebował powracać tak spiesznie? Gdybyśmy nie grzęźli w błocie sami, czyżbym był tak skrzywdzony przez mych kochanych współpracowników i braci? Gdyby pan Bounderby oddał mi
sprawiedliwość, gdyby tylko był chciał mię poznać, pewno byłby nie obraził się na mnie, nie
posądzał, nie hańbił... Ale spojrzyj no, Rachelo – tam, nad nami.
Idąc spojrzeniem za wzrokiem nieszczęśliwego, ujrzała, iż wpatrzy się w gwiazdy.
– Ona świeciła nade mną – rzekł z przejęciem. – Świeciła nad mymi ranami i moją męczarnią w otchłani. Ona świeciła ciągle w mej duszy. Patrzyłem na nią i myślałem o tobie,
Rachelo, aż błoto z mych myśli spędziłem zupełnie. I jeśli ludzie powinni byli poznać mię i
zrozumieć, to i ja powinienem był lepiej poznać i wyżej cenić bliźnich moich.
– Czy wiesz, że gdy odebrałem list twój, to posądziłem tę panią, co przyszła wówczas do
mnie z litością i pomocą – i tego jej brata, który przyszedł, jak się okazało, z czym innym, o
jedno i to samo – i że między nimi zła zmowa była? Okropny gniew mnie przejął i byłem tak
dla niej niesprawiedliwy, jak inni dla mnie. Lecz ta gwiazdka mię nauczyła, że w naszych
myślach i czynach powinniśmy być cierpliwi i przebaczający. W męczarniach mych bólów,
patrząc z otchłani na nią, na niebo, na którym ona świeciła – jaśniej mi się zrobiło w duszy i
modliłem się modlitwą konającego, żeby wszyscy ludzie mogli się zrozumieć wzajemnie i
kochać się lepiej, niż jak to było za dni moich.
Ludwika, słysząc te słowa, pochyliła się nad nim z drugiej strony, aby mógł ją ujrzeć.
– Słyszałaś, pani, wszystko?– zapytał po chwili milczenia. – Pamiętam panią bardzo, bardzo dobrze.
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– Tak, słyszałam, Stefanie. I jak ty się modliłeś, tak i ja się modlę co dnia.
– Pani masz ojca? Czy raczysz wziąć ode mnie polecenie do niego?
– Mój ojciec jest tu – rzekła Ludwika ze śmiertelnym drżeniem. – Czy mam go zawołać?
– Jeżeli łaska twoja, dobra pani.
Ludwika przyprowadziła ojca. Stojąc i trzymając się za ręce, patrzyli na poważne oblicze
nieszczęsnego.
– Panie, ty mię uniewinnisz i moje imię uczciwym pomiędzy ludźmi zrobisz, jak pierw
było. Ten obowiązek zdaję na pana! Gradgrind, nie pojmując, zapytał: – Jakim sposobem?
– Syn pański niech powie, jak to czynić; proszę go spytać. Nie byłem nigdy donosicielem,
nie chcę oskarżeń zostawić po sobie. Jedno słowo tylko: widziałem się i rozmawiałem z synem pańskim pewnego wieczoru. Nie żądam od pana nic więcej, tylko to, ażeby pan oczyścił
moje imię, i wierzę, że pan to zrobi.
Ludzie gotowi byli do niesienia chorego, doktor nalegał, by śpieszono; więc ci, co mieli
pochodnie, stanęli przodem. Gdy inni naradzali się, jak wziąć się do tej podróży, gdy podnoszono łoże przenośne, Stefan, patrząc na gwiazdkę, rzekł do Racheli:
– Często, gdy wracała mi przytomność i widziałem ją świecącą nad moim cierpieniem myślałem sobie, że ta gwiazdka do Zbawiciela mego drogę mi pokaże i zaprowadzi. Zdawała mi
się ta sama, która urodzinom Boga-Człowieka świeciła.
Podniesiono go i zaczęto pochód; radował się, biedak, widząc, że go niesiono w kierunku,
w którym, jak mu się zdawało, idzie gwiazdka przyświecająca.
– Rachelo! Najukochańsza i jedyna! Nie puszczaj mojej ręki; tego wieczoru możemy przecie iść razem i nie rozłączać się.
– Nie odstąpię cię ani na krok i będę trzymać twoją rękę przez całą drogę, kochany Stefanie.
– Niech cię Bóg błogosławi! Jeśli czyja łaska, proszę mi twarz zakryć.
Niesiono go ostrożnie i troskliwie przez pola, przez drożynki, przez obszary dzikie; Rachela nie puszczała ręki biedaka. Rzadko słychać było szepty; wkrótce też pochód zmienił się
w procesję pogrzebową. Gwiazdka pokazała Stefanowi, gdzie znaleźć Boga biednych; poszedł więc drogą pokory, cierpienia i przebaczenia na łono swego Zbawiciela.
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ROZDZIAŁ VII

POLOWANIE NA TOMASZA

Nim rozerwało się koło ludzkie, otaczające Piekielny Szyb, jedna z osób tam będących –
zniknęła. Bankier i jego Cień stali odosobnieni na uboczu. Gdy Stefan wezwał Gradgrinda,
Cesia – baczna na wszystko – zbliżyła się do Tomasza, który stał z wyrazem przerażenia na
twarzy, i szepnęła mu coś do ucha, nie postrzeżona przez obecnych, zajętych tylko nieszczęśliwą ofiarą. Nie odwracając głowy Tomasz wyrzekł kilka słów do Cesi i znikł.
Zanim pochód ruszył do domu, Gradgrind posłał do bankiera po syna. Odpowiedziano, że
Bounderby widział go w tłumie, ale sądził, że poszedł z ojcem do Kamiennego Pawilonu,
gdyż więcej się nie pokazał.
Ludwika rzekła do ojca:
– Zdaje mi się, że Tomasz nie wróci dzisiejszej nocy.
Gradgrind nie rzekł ani słowa i odszedł do siebie. Na drugi dzień rano udał się do banku;
spojrzał na próżne miejsce w kantorze, na którym syn jego zwykle siadywał przy robocie. Nie
pytając o niego, poszedł szukać bankiera. Spotkał go na ulicy. Oświadczył mu, że dla pewnych przyczyn, które chce u siebie zachować ma potrzebę zatrudnić syna poza miastem. Dodał także, że zobowiązał się wykazać niewinność Stefana, uwolnić jego imię i pamięć od rzuconego nań oszczerstwa i wykryć złodzieja. Bankier, mocno zdziwiony, stał jak wrosły w
ziemię po odejściu teścia i wzdymał się jak monstrualna mydlana bańka, całkowicie pozbawiona piękna.
Gradgrind wrócił do domu i zamknął się w swym pokoju na cały dzień. Gdy Cesia i Ludwika zapukały do drzwi, odezwał się; – Nie teraz, moje drogie, wieczorem.
Nadszedł wieczór, one znów przy drzwiach stanęły, pukając.
– Jeszcze nie mogę – rzekł. – Do jutra. – Nic nie jadł i siedział w ciemności. Późno w nocy
niespokojna córka i wychowanica słyszały odgłos kroków chodzącego po pokoju starca.
Ale nazajutrz rano przyszedł na śniadanie o zwykłej godzinie i zajął zwykłe swe miejsce
przy stole. Wydawał się zestarzały, pochylony i przygnębiony; ale zarazem szanowniejszy,
mędrszy i lepszy, niż w owe dni, kiedy jedynie faktów wymagał. Nim odszedł, naznaczył
godzinę, w której Ludwika i Cesia miały przyjść do jego pokoju. Siwa głowa jego trzęsła się
zgrzybiale, gdy odchodził.
– Drogi ojcze – rzekła Ludwika, gdy stawiła się z Cesia o naznaczonej godzinie w pokoju
ojca. – Troje dzieci zostało ci w domu, licząc ze mną. One już będą inne, a i ja się przemienię
za łaską Bożą!
I podała rękę Cesi, jakby chciała rzec: i za twoją pomocą.
– O, niepoczciwy chłopiec! – rzekł Gradgrind, – Czy sądzisz, że ułożył plan tej... kradzieży, gdy ci towarzyszył do Stefana?
– Tak sądzę, ojcze. Wiem, że potrzebował pieniędzy, bo tracił wiele.
– Biedny ten Stefan miał wówczas opuścić miasto, i to podsunęło Tomaszowi haniebną
myśl zwrócenia podejrzeń na tego biedaka.
– Mniemam, że ułożył to sobie, gdy siedział w mieszkaniu Stefana. Bo nie on pierwszy
myślał iść do niego; ja go prosiłam, aby mi towarzyszył.
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– Czy co gadał ze Stefanem? Czy nie brał go na stronę?
– Właśnie; wyprowadził go nawet z izby. Pytałam się go później o to i dal mi dość prawdopodobną przyczynę tej ustronnej rozmowy. Teraz, gdy na wszystko patrzę objaśniona
światłem ostatniej nocy, aż strach mię bierze, gdy myślę, że wiem prawie, jak to stać się musiało.
– Opowiedzże mi – mówił ojciec. – Zobaczymy, czy twoje widzenie zgadza się z mymi
domysłami.
– Lękam się, ojcze – wahając się mówiła Ludwika – czy Tomasz nie dał jakich poleceń
Stefanowi albo od siebie, albo może nawet w moim imieniu. Polecenie to spełniając w dobrej
wierze, poczciwy ten człowiek spędził parę wieczorów około banku, czego nigdy dawniej nie
czynił.
– Tak i ja myślałem! – zawołał Gradgrind. – Tak być musiało. Zakrył twarz rękami i milczał przez chwilę. Nareszcie przemówił.
– A teraz Jak go odszukać? Jak go zasłonić przed prawem? Jak zdołamy przez kilka godzin, które mam wolne, zanim ogłoszę publicznie prawdę, jak go zdołamy odszukać – i to
tylko my jedni? Dziesięć tysięcy funtów tego nie dokaże.
– Cesia już tego dokazała, ojcze!
Podniósł oczy i spojrzał na dzieweczkę, stojącą jak anioł stróż tego domu, który ją przyjął
opuszczoną, i rzekł głosem nabrzmiałym łzami wdzięczności: – Zawsze i wszędzie ty – moje
dziecię!
– I myśmy się tego samego obawiały – rzekła Cesia, spojrzawszy znacząco na Ludwikę – i
takież same miałyśmy podejrzenia już przedtem. Gdy pan zbliżyłeś się do Stefana, gdym posłyszała, co on mówił, bom stała tuż przy Racheli, zwróciłam się do pana Tomasza nie postrzeżona i rzekłam mu; „Nie patrz pan na mnie, nie oglądaj się, patrz, z kim ojciec rozmawia.
Uciekaj, uciekaj bez zwłoki przez litość nad ojcem i nad sobą”. Pan Tomasz drżał jak w febrze. „Gdzież zdołam się ukryć?” – mówił – „Nie mam prawie pieniędzy i nie wiem, czyby
kto chciał mię ukryć!” Wówczas przyszedł mi na myśl dawny cyrk, w którym mój ojciec występował. Pamiętałam gdzie pan Sleary miał zwyczaj na jesieni przebywać, a do tego miałam
z gazet o nim wiadomość niedawno. Poradziłam więc, aby pan Tomasz uciekał do Sleary’ego,
aby mu powiedział moje i swoje nazwisko i prosił, by go ukrył, dopóki ja nie przybędę. „Będę tam już nad ranem” – rzekł syn pański i zaraz oddalił się, a nikt z obecnych tego nie zauważył.
– Dziękiż niebu! – zawołał biedny ojciec. – Teraz możemy go wyprawić z kraju.
Tym więcej usprawiedliwioną była ta nadzieja, że miasto, do którego wyprawiała Cesia
Tomasza, leżało o trzy godziny drogi od portowego Liverpoolu, skąd można było się udać do
jakiejkolwiek części świata. Ale trzeba było zachować wielką ostrożność w stosunkach z Tomaszem teraz, gdy lada chwila mógł być posądzonym, poszukiwanym i odkrytym właśnie
przez te stosunki z rodziną, a sam pan Bounderby, wzdęty poczuciem swej społecznej odpowiedzialności, mógł tu odegrać rolę Rzymianina. Postanowiono więc, że Cesia i Ludwika
udadzą się do miejsca pobytu Sleary’ego dłuższą drogą, same, a nieszczęsny ojciec, dla zmylenia podejrzeń, inną pojedzie drogą i spotka się na miejscu z nimi. Ustalono też, iż nie uda
się on bezpośrednio do pana Sleary, aby Tomasz, który mógłby inaczej zrozumieć powody
ojcowskiego przyjazdu, nie uciekł. Wstępne rozmowy odbyć miała Ludwika z Cesia, później
dopiero przyłączyć się miał do nich Gradgrind
Nie tracąc czasu, wszyscy wyruszyli w drogę. Wiodło im się dość szczęśliwie. Na wielką
przestrzeń odjechawszy od domu i Coketown, Ludwika i Cesia nikogo ze znajomych nie
spotkały i nad ranem dnia następnego już przybyły do miasta, w którym miał przebywać Sleary.
Pierwszą rzeczą, którą ujrzały, była właśnie szopa Sleary’ego. Trupa jeźdźców udała się do
innego miasta i zeszłej nocy dała tam swoje przedstawienie. Miasto to leżało o mil dwadzie-
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ścia; drogi były złe; obie więc niewiasty, chociaż ani chwili spoczynku nie zażyły, zjadły pośpiesznie śniadanie i ruszyły w dalszą drogę. Gdy w południe przybyły na miejsce, zobaczyły
natychmiast afisze Sleary’ego na ścianach domów stodół, a o pierwszej godzinie stanęły na
rynku, gdzie znajdował się cyrk. Właśnie zaczynało się przedstawienie.
Cesia postanowiła, aby unikając rozpytywań, a tym samym okazywania swych osób, same
poszły do kasy cyrku po bilety. Jeśli jak zwykle sam Sleary będzie się tym zajmował, pewną
była, że ją pozna, więc wszystko z ostrożnością im ułatwi. W przeciwnym razie wejdą do
cyrku, dostaną się za ogrodzenie i tam bezpiecznie o wszystkim dowiedzieć się będą mogły.
Więc z bijącym sercem, niespokojne, do szopy. Chorągiew z napisem: „Trupa jeźdźców
Sleary’ego” powiewała jak dawniej; gotycka nisza dawna – ta sama stała, ale bożka w niej nie
było: Sleary sam nie sprzedawał biletów. JMC pan Kidderminster, wyrosły do rozmiarów, z
powodu których przez najwyuzdańszą wyobraźnię nie mógł już być wzięty za kupidyna, prezydował dziś w wydziale skarbu i podatków cyrkowych. Miał on również w rezerwie bęben,
na którym wyładowywał w wolnych chwilach nadmiar swoich sił. Tak zajęty był tym, aby nie
przyjąć fałszywych monet, że Cesia, wziąwszy bilety, przeszła nie poznana wcale.
Weszły do cyrku.
Cesarz japoński na poważnym, ogromnym tarantowatym koniu żonglował pięcioma talerzami blaszanymi na raz, co, jak wiadomo, najulubieńszą jest rozrywką tego monarchy. Cesia,
choć obeznana z tą panującą familią, nie miała szczęścia znać obecnego monarchy; panowanie więc jego na scenie przeszło dla niej w pokoju. Wtem Józefina Sleary, mająca wykonać
swój sławny „tyrolski taniec Flory”, została zaanonsowana przez nowego pajaca, który ogłosił
tę sztukę jako „tańczące kalafiory”. Weszła wprowadzona przez ojca, słynnego JMCI pana
Sleary.
Zaledwie pan Sleary raz jeden smagnął biczem pajaca, który groził, że rzuci mu konia na
głowę, Cesia poznaną była przez ojca i córkę. Ale nie pokazali tego po sobie i przedstawienie
konnej Flory szło jak najporządniej, a pan Sleary szybko potrafił nadać swemu ruchomemu
oku taki sam brak wyrazu, jaki miało jego drugie, nieruchome oko. Jakkolwiek zajmujące
były ewolucje JMĆ panny Józefiny, wydawały się Cesi i Ludwice za długie, a pajac je niecierpliwił, gdy swoim wdaniem się koniec jego opóźnił. Opowiadał on panu Sleary’emu bardzo dziwne i zajmujące zdarzenie, o dwóch nogach, siedzących na trzech nogach, a pilnujących jednej nogi; gdy wleciały cztery nogi i uchwyciły jedną nogę, a zerwały się dwie nogi i
palnęły nimi cztery nogi, które uciekały z jedną nogą. Na to alegoryczne opowiadanie o rzeźniku, o stołku na trzech nogach, o psie i o nodze baraniej pan Sleary z najzimniejszą krwią i
nieruchomymi oczyma odpowiadał tylko: „czy być może?”, a czas ubiegał, i wydawał się
Cesi i Ludwice niezmiernie długim. Wreszcie jednak drobna, piękna, młoda Józefina zeskoczyła z konia, dygnęła ślicznie pośród grzmotu oklasków, a pajac, zostawszy sam, wachlował
się chustką, oświadczając, że gdy szanowna publiczność miała szczęście widzieć „kalafiory”,
to będzie miała ukontentowanie oglądać teraz „taniec szparaga” – to jest jego własny; gdy
wtem ktoś dotknął ramienia Cesi i wywołał ją z cyrku.
Zabrała z sobą Ludwikę i krętym korytarzem dostały się do ciaśniutkiej izdebki, z ścianami
z płótna, dywanem z trawy a ukośnym drewnianym sufitem, na którym publiczność z loży tak
wytupywała swoje uznanie, iż zdawało się, że go przebije.
– Cecylio – rzeki pan Sleary, mając jak zwykle pod ręką szklankę brandy z wodą. – Cecylio, miło mi, ze cię widzę. Byłaś nam wsystkim fawohytką, i jestem pewny, ze nam ucyniłaś
zascyt. Musis zobacyć nasych ludzi nim pogadamy, bo inacej sehce im pęknie; mówię osobliwie o kobietach. Oto Józefina – wzięła sobie za męża pana Childehsa, i mają sobie chłopca,
któhy choć tylko tsyletni, ale utsymuje się na każdym kucu, któhego mu się podstawi.
Psezwisko jego afisowe jest: „mały cud scholastycnej ekwitacji”, a jeśli nie posłysys o nim w
Londynie, to usłysys w Pahyzu. A poznajes pana Kiddehminstha, co to podobno kochał się w
tobie? Dobze, dobze! On takoż się ożenił. Ożenił się z wdową. Mogłaby być mu matką. Kie-
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dyś była tancehką na linie, tehaz nie jest nicem, z psycyny sadła. Mają sobie dwoje dzieci,
chociaż nie brak nam dzieci na kazełków i do dziecinnych numehów. Gdybyś widziała te
dzieci, z matką i ojcem niby umiehającymi na koniu; a ich wuja psyjmującego ich pod opiekę
– na koniu, a oni jako dzikie dzieci kahmiące się kozonkami na koniu; a pokazujący się scygiełek, któhy je zakhywa liśćmi – na koniu, to ujzałabyś zec tak kompletną, jaką tylko ocy
ludzkie widzieć mogą w cyhku! A cy pamiętas Emmę Gohdon? Pamiętas pewno – co to tobie
jak dhuga matka była. Więc pamiętas; nie ma co pytać. Dobze. Emma sthaciła męża. Spadł on
okhutnie, na ksyze ze słonia, hazem z taką pagodą, jako sułtan indyjski, i już się nie mógł
pophawić – a ona wysła dhugi haz za mąz – za fabhykanta sehów, któhy z piehwsego zędu
hozkochał się w niej – i bahdzo jej dobze; jest kontholehką sehów i hazem z męzem hobią
wielkie pieniądze.
Wszystkie te zmiany, jakie zaszły w Towarzystwie, Sleary, zawsze astmatyczny, opowiedział wielce serdecznie i jakoś naiwnie, jak na weterana wyćwiczonego w zapasach z gorzałką. Przyprowadził potem Józefinę i JMĆ pana Childersa (w świetle dziennym widać było
pełno zmarszczek na jego policzkach) i „mały cud scholastycznej ekwitacji”, jednym słowem
wszystkich członków Towarzystwa. Zadziwiające to wszystko były stworzenia w oczach Ludwiki, nie przywykłej do tych wypudrowanych i uróżowanych twarzy, do takiej kusości
odzieży i do takiej wystawności łydek i nóżek; ale rozczulona była ich radością serdeczną na
widok Cesi i nie dziwiła się wcale, że Cesia od łez wstrzymać się nie mogła.
– Basta! – zawołał Sleary. – Cecylia wycałowała już wsystkie bachohy wyściskała wsystkie baby, powitała wsystkich tych nicponiów męscyzn – więc wynoście się, każdy z was – a
tsymać się kupy, na dhugą cęść widowiska.
Gdy wyszli, mówił cichym głosem.
– Tehaz, Cecylio, nie pytam wcale o sekhet, ale sądzić mogę, że ta pani jest cóhką tamtego
pana.
– To jest jego siostra.
– Więc stahego pana Ghadghinda cóhka. Tak tez myślałem. Spodziewam się, ze pani zdhowa? Mam nadzieję, że stahy pan ma się dobze.
– Mój ojciec wkrótce tu będzie – rzekła Ludwika niecierpliwa przystąpić do interesu. –
Czy brat mój bezpieczny tu?
– Bezpiecny i zdhów! – odrzekł. – Chciałbym, aby panienka spojzała na moje Towarzystwo. Ty, Cesiu, nie zapomniałaś zemiosła, więc znajdź sobie dziuhkę do podglądania.
Obie patrzyły przez szpary w deskach.
– Widzicie dobze ich wsystkich! Patzcie lepiej – bahdzo dobze. A tehaz, panienko, ja mam
moje zdanie, a stahy pan ma swoje. Nie potsebuję wiedzieć, co tam spłatał młody pan; nawet
lepiej nie wiedzieć. Ale stahy pan stał psy Cecylii, a ja stać będę psy stahym panu. Młody pan
jest jednym z tych cahnych niewolników tam, na ahenie.
Ludwika krzyknęła prawie, po części ze zdumienia, po części z zaspokojonej o brata troskliwości.
– W tym ze – rzekł Sleary – ze nawet wiedząc o tym, nie odgadniecie, któhy tu jest młody
pan. Niech sam stahy pan psyjdzie. Młodego pana psyphowadzę tu po widowisku. Psyjdźcie
tu wtedy, a pogadacie i nahadzicie się do woli. Nie chodzi o to, jak on wygląda – waznym jest
to, ze on jest dobze ukhyty.
Ludwika, uspokojona, dziękowała serdecznie i nie zatrzymywała dłużej Sleary’ego. Ze
łzami w oczach zostawiła pozdrowienia dla brata, po czym odeszły z Cesią, aby wrócić po
południu.
Gradgrind przybył w godzinę po nich. On także nikogo ze znajomych nie spotkał w drodze, i spieszno mu było, by z pomocą Sleary’ego wyprawić zhańbionego syna do Liyerpoolu
dzisiejszej jeszcze nocy. Ponieważ nikt z nich nie mógł mu towarzyszyć, aby nie dać jakiejś
poszlaki, pan Gradgrind przygotował listy do zaufanego korespondenta, prosząc go, aby nie
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bacząc na koszta jak najszybciej i po cichu wysłał jego syna do Ameryki Północnej lub Południowej, lub innej oddalonej części świata. Oczekiwał z córką i Cesią na opróżnienie cyrku
nie tylko ze spektatorów, ale nawet z członków Towarzystwa i z koni. Po długim oczekiwaniu
ujrzeli, jak Sleary wyniósł krzesło, postawił przy drzwiach cyrku, usiadł i zapalił swą fajkę –
a był to znak umówiony, że mogą wejść śmiało.
– Sługa pański, panie Ghadghind – tak pozdrowił go w przejściu pan Sleary. – Jeśli będę
potsebny, tu mię znajdziecie. Nie obhazaj się, ze w libehii komedianckiej zastanies młodego
pana.
Weszli do szopy. Gradgrind usiadł, przybity, na krześle, które stało na środku areny, a służyło niedawno dla pajaca. Na jednej z ostatnich ławek, oddalonych od wszelkiego światła,
znajdował się obmierzły młodzieniec, nawet teraz nadąsany, którego pan Gradgrind miał nieszczęście zwać swoim synem.
Okrywał go zbyt obszerny na wzrost jego surdut zakrystiański z niezmiernymi rękawami, a
niezmierniejszymi jeszcze klapami; kamizelka długa, spodnie ledwie nieco za kolana sięgające, trzewiki ze sprzączkami i olbrzymi kapelusz dopełniały dziwaczny strój jego. Wszystko to
nie przystawało ani do jego twarzy, ani do postaci; wszystko zrobione z grubego, zjedzonego
przez mole materiału; wszystko pełne dziur. Na poczernionej twarzy widać było jakby rowki
długie, po których pot strachu lał się, unosząc z sobą olejną masę, pokrywającą oblicze. Wyglądał tak nędznie i śmiesznie w tym przebraniu, że Gradgrind, jakkolwiek stał wobec dotykalnego faktu, z trudnością mógł się przekonać o jego rzeczywistości.
Ha! Jedno z jego wzorowych dzieci aż do tego doszło.
Z początku Tomasz nie chciał zbliżyć się do ojca. Zgodził się na to nareszcie na prośby
Cesi, bo siostrę od razu odepchnął od siebie; przelazł przez ławki i zatrzymał się u ostatniej
przed areną – wciąż jeszcze z daleka.
– Jak mogłeś to popełnić! – zawołał ojciec.
– Co popełnić? – gburowato zapytał Tomasz.
– Tę kradzież! – rzekł ojciec gwałtownie.
– Wyłamałem drzwi szafy jeszcze przed nocą, a przymknąłem je wychodząc z wieczora.
Klucz miałem dawno podrobiony, ten sam, który potem podrzuciłem i który znaleziono. Nie
chciałem brać tych pieniędzy na zawsze, sądziłem, że je włożę na powrót za dni parę; ale
później nie mogłem tego uczynić. Ot i wszystko.
– Uderzenie pioruna mniej by mię przeraziło i zgnębiło jak to, coś uczynił!
– Nie rozumiem dlaczego – warknął synek. – Jeśli tylu a tylu jest zatrudnionych na odpowiedzialnych stanowiskach, to taki a taki z nich odsetek nadużyje zaufania. Sto razy sam to
ojciec mówił, dodając, że to jest prawo. Cóż ja winienem, że jest takie prawo! Tyle osób ojciec tym pocieszał, że teraz niech sam siebie tym pocieszy. Ot i koniec zmartwienia!
Ojciec ukrył twarz w rękach, a niegodny jego syn stał, śmieszny i niezdarny, gryząc jakąś
trawkę. Czarne jego ręce przypominały ręce małpy. Wieczór miał się już ku końcowi. Tomasz
od czasu do czasu zwracał niecierpliwie i niespokojnie ku ojcu białka swoich oczu. Były one
w czarnej jego twarzy jedynym rysem, zdradzającym życie.
– Musisz natychmiast uciekać do Liverpoolu, a stamtąd za morze.
– Zdaje mi się, że tak potrzeba. Ale nigdzie nie będzie mi gorzej, jak mi było tu, od kiedy
zapamiętam. Tylem przynajmniej wygrał!
Gradgrind wyszedł i powrócił ze Sleary’m, którego się radził, jakim sposobem nieszczęśnika wyprawić.
– Już o tym myślałem, panie. Nie ma co thacić casu. Mamy dwadzieścia mil do kolei żelaznej. Jest tu dyliżans wychodzący za pół godziny, któhy łapie pociąg, odchodzący z hana, a
tym pociągiem machnie młody pan do Liverpoolu.
– Ależ popatrz pan na niego – szepnął Gradgrind. – Czy jaki konduktor zechce...
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– I ja nie myślę, aby młody pan jechał w tej śmiesnej libehii – rzekł Sleary. – Zeknij pan
słowo, a z pomocą moich kostiumów ucynię zeń w pięć minut fuhmana. Bądź spokojny, panie. Tzeba tylko psynieść piwa – nic lepiej nie zmywa cehnidła z twazy.
Sleary wydobył z mantelzaka płaszcz, kapelusz lakierowany i inne furmańskiego stroju
części – i Tomasz, obmyty z czernideł przyniesionym piwem, zmienił odzienie za zasłoną i
wyglądał teraz na niezgrabnego woźnicę.
– A tehaz – rzekł Sleary – pójdziemy do dyliżansu i tam na tylnym koźle młodego pana
pomiescę. Każdy będzie sądzić, że wyphawiam napsód jednego z mych ludzi. No! młody
panie, pozegnaj hodzinę i basta!
I Sleary usunął się przez delikatność na stronę.
– Oto masz listy – rzekł ojciec. – Wszystko, co ci będzie potrzebne, znajdziesz w Liverpoolu. Staraj się poprawą i uczciwym prowadzeniem zetrzeć ślady haniebnego czynu, który popełniłeś, i straszne konsekwencje, które z tego wynikły. Daj mi rękę, biedny chłopcze! Niech
ci Pan Bóg przebaczy, jako ja ci przebaczam.
Winowajca był trochę wzruszony; kilka nędznych łez spadło mu z oczu na te słowa ojca
proste, ale pełne uczucia. Ale gdy Ludwika zbliżyła się, wyciągając doń ręce, on znów ją
odepchnął.
– Nie, nie! Tobie nic nie mam do powiedzenia!
– O Tomaszu! Tomaszu! Czyż tak mamy się rozstać po tak wielkiej mojej miłości do ciebie?
– Śliczna miłość! Śliczna siostra! – zawołał gburowato. – Opuściła męża, wypędziła najlepszego mego przyjaciela, Harthouse’a, i sama uciekła z domu wtedy, gdy najbardziej potrzebowałem jej pomocy, gdym był w największym niebezpieczeństwie. Śliczna miłość!
Zdradziłaś to, że poszliśmy do mieszkania Blackpoola, mimo że wiedziałaś, iż sieć już zaciskała się wokół mnie! Śliczna siostra, co by rada mię wydać! – o nigdy o brata nie dbała.
– Szybko, szybko! – zawołał Sleary, stojąc już u drzwi. Pospiesznie wychodzili. Ludwika
za odchodzącym bratem słała czułe wyrazy przebaczenia i przywiązania myśląc, że przykre
mu będą kiedyś wspomnienia jego słów ostatnich i że z radością przypomni sobie co ona
wówczas mówiła, a on ani się obejrzał, tylko wzruszał ramionami, gdy nowa osoba wpadła
pomiędzy nich, Gradgrind i Cesia, którzy szli z przodu, stanęli, a nawet cofnęli się.
Był to Bitzer; zadyszany, z otwartymi wąskimi usty, z rozwartymi nozdrzami, drgającymi
białymi rzęsami, z bezbarwną twarzą, jeszcze bezbarwniejszą niż zwykle, jak gdyby był biały
z wysiłku, podczas gdy inni ludzie dostają wtedy kolorów. Stał, ciężko oddychając; można by
pomyśleć, że nie zatrzymywał się od owej nocy, dawno temu, gdy tak samo wpadł na nich na
ulicy.
– Przykro mi stać się przeszkodą planom tu ukartowanym – rzekł Bitzer kręcąc głową – ale
wstyd by mi było dać się nabrać skoczkom i komediantom. Muszę mieć Tomasza Gradgrinda,
syna; nie pozwolę, aby komedianci go ocalili. Oto on – przebrany. Proszę mi go wydać.
I niewiele myśląc uchwycił Tomasza za kołnierz.
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ROZDZIAŁ VIII

FILOZOFICZNY

Wszyscy weszli do cyrku na powrót, a Sleary podparł drzwi, aby nie dopuścić ciekawych.
Bitzer, trzymając za kołnierz Tomasza, stanął na środku areny i mrugając spozierał w mroku
zapadającego wieczoru na swego niegdyś przełożonego.
– Bitzer – rzekł Gradgrind złamany i podupadły na duchu – czy ty masz serce?
– Cyrkulacja krwi, panie – odrzekł uśmiechając się na pytanie tak naiwne – nie mogłaby
się odbywać bez niego. Żaden człek, obeznany z nauką Harveya o cyrkulacji krwi, nie będzie
wątpił, że muszę mieć serce.
– Czyż ono niedostępne jest uczuciu litości i miłosierdzia? – zawołał Gradgrind.
– Ono jest przystępne tylko dla rozsądku – odpowiedział ten nadzwyczajny chłopak – na
wszelki inny głos głuche.
Stali patrząc na siebie. Gradgrinda lice tak samo było blade, jak Bitzera.
– Z jakiejże przyczyny, z jakiej przyczyny rozumowej chociażby, stawiasz przeszkody
ucieczce tego niepoczciwego chłopca i ranisz serce nieszczęsnego ojca? – rzekł Gradgrind. –
Spójrz na biedną siostrę jego! Miej litość nad nami!
– Łaskawy panie – rzekł Bitzer głosem rachunkowym, wykładając rzecz ściśle i logicznie.
– Gdy mnie pan pytasz o powody, jakie mam do pochwycenia Tomasza Gradgrinda, syna, to
rzeczą jest rozsądku odpowiedzieć panu na to. Ja pierwszy posądzałem pana Tomasza o tę
kradzież. Miałem na niego oko, a wszystko moje podejrzenie potwierdzało. Moje przekonania
zatrzymałem przy sobie; mam przeciw niemu wiele dowodów, nie licząc dzisiejszej ucieczki
ani też wyznania, które własnymi usty przed chwilą uczynił, a które podsłuchałem. Miałem
także przyjemność śledzić od wczoraj kroki pańskie i jego domowych, i jako cień pański
przybyłem tu za panem. Mam zamiar dostawić pana Tomasza Gradgrinda, syna, do Coketown
i oddać w ręce pana Bounderby. Bo nie wątpię o tym, że za to pryncypał mój odda mi miejsce, które zajmował syn pański. A życzę sobie mieć to miejsce, gdyż będzie ono krokiem naprzód w mej karierze; nie mam zaś powodów do odmawiania sobie samemu przysług.
– Jeśli tylko chodzi o twój własny interes... – zaczął Gradgrind.
– Przepraszam, że przerwę – odrzekł Bitzer – ale panu wiadomo, że cały ustrój społeczny
stoi na osobistym interesie; w każdym zdarzeniu tylko do osobistego interesu odwołać się
należy. Jest to jedyna nasza podpora i wiara; już tak jesteśmy stworzeni. W takich zasadach
byłem wychowany. Jest to katechizm mego dziecięcego wieku, jak to panu wiadomo.
– Jakąż sumę pragnąłbyś mieć, żebyś się zrzekł spodziewanej kariery.
– Bardzo panu dziękuję za korzystną propozycję, ale sprzedać tego nie chcę, bo źle bym na
tym wyszedł. Czując, że jasny rozum pański targ mi taki zaproponuje, naprzód obliczyłem
wszystko i przekonałem się, że nawet bardzo wysoka suma nie wynagrodzi mi ryzyka wynikającego ze sprzymierzenia się z przestępcą i nie zrównoważy wartości moich widoków na
lepszą przyszłość w banku.
– Bitzer! Bitzer! – zawołał Gradgrind rozkładając ręce, jakby tym ruchem chciał rzec: patrz, jak
nieszczęśliwy jestem! – Bitzer! Wspomnij, że byłeś wychowany w mej szkole. Jeżeli wspomnienie

175

trudów podjętych dla ciebie, opieki rozciąganej nad tobą dozwoli ci zapomnieć na chwilę o osobistym interesie, to błagam cię, abyś ze względu na nie pozwolił mu odejść.
– Prawdziwie, dziwić się wypada – odrzekł dawny uczeń usposobiony do dyskusji – że pan
tak się upierasz przy zdaniu, które nie da się obronić. Za moją naukę płacono, zatem był to
handel; a gdy nauka się skończyła, to i interes się zakończył.
Główną zasadą Gradgrinda było, aby nikomu nic darmo nie dawać. Filozofia. Gradgrinda
nie pozwalała na to, aby cokolwiek i kiedykolwiek mogło przyjść darmo, i aby ktoś miał pomagać komuś bez wynagrodzenia. Uczucie wdzięczności należało według niego wyrwać z
korzeniem z umysłów, jako też i wszystkie cnoty z tego uczucia wypływające. Każdy krok
ludzkości, od urodzenia do śmierci, powinien był być li tylko sprzedażą i kupnem. I chociaż
po tej drodze nie łatwo dojść do nieba, to przecież niebo nie jest miejscem politycznoekonomicznym, a zatem nie ma po co tam zaglądać.
– Nie przeczę – dodał Bitzer – że moja nauka i wychowanie bardzo były tanie. Ale to i dobrze – sporządzono mnie jak najtaniej, abym się mógł sprzedać jak najdrożej.
Tu przerwał mu płacz Ludwiki i Cesi.
– Ba, niech panie nie krzyczą i nie płaczą; czyż to przyzwoicie? To tylko pogarsza położenie. Zdaje się państwu, żem się uwziął na pana Tomasza. Bynajmniej! Zdrowy rozsądek i
wyrachowanie radzą, abym go oddał w ręce panu Bounderby. Gdy dobrowolnie ze mną się
nie uda, narobię hałasu; będę krzyczał: trzymajcie złodzieja! Ale on nie będzie się opierał,
możecie być tego pewni.
Sleary, który z otwartą gębą, z jedynym swym ruchomym okiem – również nieruchomo
zamarłym – przysłuchiwał się tym doktrynom i zasadom wiary Bitzera, wystąpił na koniec i
odezwał się do Gradgrinda.
– Phosę pana, wies bahdzo dobze, a cóhka jesce lepiej – bo jej sam to oświadcyłem, ze mi
nic do tego, co zbhoił młody pan; myślałem, ze to jakieś bzduhstwo. Ale gdy oto ten wspaniały młodzieniec ogłosił, ze to jest khadziez w banku, co jest zecą zbyt wazną, aby mieć coś
z nią wspólnego, jak słusnie bahdzo mądhy młodzieniec powiedział, to nie gniewaj się, panie,
że psystaję do tego nad laty doświadconego młodzieńca. On zawse musi mieć hację – tak juz
jemu napisano na cole. Ale ze załuję ciebie, panie, to ot co mogę ucynić; dowiozę młodego
pana i tego bahdzo miłego młodzieńca na kolej, tak ze nie będzie tu skandalu psynajmniej. Na
więcej zgodzić się nie mogę – ale to ucynię.
Nowe żale Ludwiki i jeszcze głębszy smutek Gradgrinda, na widok, że ostatni sprzymierzeniec przechodzi na stronę nieprzyjaciela. Ale Cesia bacznie patrzyła na Sleary’ego i serce
jej odgadło, o co mu chodzi. I nie omyliła się; gdy wszyscy wychodzili, przedsiębiorca cyrku
rzucił na nią swym ruchomym okiem, dając do zrozumienia, że pragnie, aby chwilę z nim
pozostała. Zamknął drzwi i rzekł:
– Stahy pan opiekował się tobą, Cecylio, a ja się będę nim opiekował. Więcej nawet, ten
wspaniały łajdak słuzy temu zahozumiałemu duhniowi, któhego moi ludzie o mało co nie
wyzucili psez okno swego casu. Wkhótce ściemni się – zapsęgnę im konia, któhy za wyjątkiem mówienia zhobi wsystko, co się od niego zażąda; mam także kuca, któhy piętnaście mil
w godzinę ubiegnie, gdy Childehs go popędza; mam jesce psa, któhy zatsyma cłowieka na
jednym miejscu dwadzieścia ctehy godziny. Powiedz słówko młodemu panu; powiedz mu, ze
gdy nas koń zacnie skakać, niech nie zwaza na to, a tylko patsy, jak kahjolka z kucem nadbiezy. Powiedz mu, ze gdy kahjolka się z nim zhówna, niech w nią skace, a pojedzie, jak nigdy
nie jeździł. Koń nas będzie tańcyć na miejscu aż do jutha, a gdy młody Hehod zechce pędzić
pieso, to buldog juz mu da hadę. A gdy koń khok postąpi z miejsca, na któhym hozpocnie
taniec, to go dahuję temu subhawcowi. Tseba sybko działać.
Zgodnie z tym hasłem, w dziesięć minut później pan Childers, wałęsający się po rynku w
rannych pantoflach, znał już swe zadanie, a powozik obiecany dla Bitzera i Tomasza był gotów.
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Zajmujący to był widok patrzeć, jak pies uczony kręcił się przy powoziku, a pan Sleary
uczył go za pomocą jedynego swego użytecznego oka, że mu Bitzera poleca jak najczulej. Jak
tylko ściemniło się, wyruszyli we trzech; uczony pies biegł tuż obok kół powozu, od strony,
gdzie siedział Bitzer, i nie spuszczał z niego oka, gotów każdej chwili zareagować na najlżejszą jego skłonność do wysiadania.
Gradgrind i jego towarzyszki, całą noc czuwając, przesiedzieli w oberży w wielkim niepokoju. O ósmej rano powrócił Sleary i jego pies uczony – obydwaj w najlepszym humorze.
– Wsystko dobze, panie; nie mówię: panie stahsy, bo młody już zapewne na pokładzie
okhętu jakiego. Childehs go potascył w półtohy godziny po nasym stąd odjeździe. Koń mój
tańcył polkę na miejscu do upadłego, byłby nawet walcował, ale upsąz nie pozwalała; później
psemówiłem do niego, więc zasnął jak dziecko. Gdy ów nieoceniony młody Hehod chciał
biec pieso za Childehsem i młodym panem – buldog uchwycił go za chustkę na syi, zawisł na
nim i powalił go na ziemię jak długiego i juz tak go tsymał. Musiał więc na powhót siąść do
powozu, a ja niby zmusiłem konia, ze zawhócił z nami do miasta; a było pół do siódmej z
hana.
Gradgrind nie wiedział jak dziękować. Z delikatnością, do jakiej nie był dawniej zdolny,
wspomniał o wynagrodzeniu pieniężnym.
– Cyz ja potsebuję pieniędzy dla siebie, panie! (wciąż nie dodaję: stahy, bo młody machnął) – rzekł Sleary. – Childehs jest ojcem hodziny, i jeśli zaofiahujes mu bilet na pięć funtów
sterlingów, to phawdopodobnie opiehać się temu nie będzie. Albo, jeślibyś chciał obdazyć psa
obhozą, albo konia nasyjnikiem z dzwonków, to te stwozenia zapewne będą scęśliwe. – Mówiąc o Childersie Sleary wypił kieliszek; teraz powtórzył tę czynność. – A jezeli juz mas być
hozzutny, to maleńka ucta dla całego mego Towazystwa po jakieś tsy sylingi i pół na osobę
wcale nie będzie do odzucenia.
Wsystkie te obowiązki wdzięczności Gradgrind z ochotą spełnić przyrzekł, chociaż nawet
teraz dziwił się, że ktoś mógł tak mało wymagać oddawszy taką usługę.
– Basta! Basta! Gdy dobze odezwies się o nasych jeźdcach, panie, kiedy ci się to zdazy, to
i kwita między nami. A tehaz, panie, za pozwoleniem panny cóhki twej, miałbym słówko do
ciebie na osobności.
Ludwika i Cesia wyszły do drugiego pokoju; pan Sleary, nalewając i pijąc rum z wodą, jak
stał, tak zaczął:
– Zdaje się, ze nie potsebuję zwhacać twojej uwagi, panie, ze pies jest zadziwiającym
stwozeniem?
– Instynkt psów – zaczął Gradgrind...
– Nazywaj to jak chces; niech mię... jezeli wiem, jak to nazywać, lec zawse zec cudowna.
Jak to on moze odsukać pana swego – jaką to dhogę psebiezy, nim znajdzie...
– Jego węch taki ostry – rozpoczął znów Gradgrind.
– Niech mię... jezeli wiem, jak to nazwać – powtórzył Sleary podnosząc znacząco głowę –
ale miałem psa, któhy tak mię łacno odsukiwał, jak gdyby po dhodze hospytywal inne psy:
„cy nie widziałyście obywatela nazwiskiem Sleahy? Tego Sleahy, co ma thupę jeźdźców
konnych, cłeka silnego, o jednym oku niehuchomym?” – I jakby dhugie psy mu odpowiedziały: „Same nie znamy znakomitego Sleahy’ego, ale mamy sąsiada, psa, któhy jest albo był
z nim w dość bliskich stosunkach”. I jak gdyby ten psi sąsiad, pomyślawsy zekł: „Sleahy!
Sleahy! Tak jest, natuhalnie! Mój psyjaciel wspominał, ze go niedawno widział; mogę zahaz
dać ci jego adhes najświezsy”. Bo widzis pan – dodał Sleary, skończywszy ten psi cudzysłów
– ja jestem bahdzo znany, i nic dziwnego by nie było, gdyby psy khajowe uwazały się za
moich dobhych znajomych. Inacej, panie, nie mogę sobie wytłumacyć takiej domyślności
tego psa, któhego kiedyś posiadałem.
Gradgrind zdawał się oszołomiony takim wywodem rzeczy.
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– W kazdym razie – rzekł Sleary maczając usta w napoju – cternaście miesięcy temu byliśmy w Chesteh. Wystawialiśmy na scenie nasej „Dzieci w lesie”, gdy nadbiegł do cyhku,
phosto we dhzwi, pies. Zmęcony – widać z daleka, chudy, oblazły z sehsci stahy, ślepy phawie.
Pies ten łaził po cyhku, obwąchując wsystkie dzieci, jakby sukał znajomego, później zawył
smutnie, później, jakkolwiek osłabiony, pokazał znaną mi stukę, stając na psednich łapach, a
tylne w góhę podnosąc, a później pomachał ogonem i – zdechł! Panie, panie – pies ten... był...
Wesołołapy.
– Jak to, pies ojca Cesi?
– Pies ojca Cecylii – stahy... tak jest! Owoz, panie, gotów jestem psysięgnąć, bo dobze
znałem tego psa, ze nie psysedłby do mnie, gdyby jego pan nie umahł i nie był pochowany.
– Długo i cęsto hozmawiałem z Childehsem i Józefiną o tym, cy mam pisać do Cecylii, cy
nie. Stanęło, ze nie. Nic pociesającego w tym nie było, na cóz jej niescęście na pamięć psywodzić. Bo cy ją ojciec niegodnie pozucił, albo hozdahł swe sehce, nie chcąc jej włócyć ze
sobą – nikt tego nie wie, panie, i chyba dowiemy się o tym tam, gdzie... gdzie dowiemy się
takze, jakim sposobem psy odsukują swych panów.
– Ona zachowała ową flaszkę, z którą ją ojciec posyłał, kiedy znikł – i wierzy, i do śmierci
wierzyć będzie w jego miłość do niej – rzekł Gradgrind.
– To zdaje się dowodzić dwóch zecy – mówił Sleary tonący w dumaniu i w szklance swego grogu. – Jedna, ze mimo wsystko jest miłość, i to nie miłość samego siebie, lec zupełnie
coś innego; dhuga, ze i ona ma swój sposób hachowania, któhy tak samo thudno okheślić, jak
nie podobna zhozumieć psich dhóg.
Gradgrind patrzył przez okno i milczał. Sleary napełnił opróżnioną szklankę i przywołał na
powrót Cesię i Ludwikę.
– Cecylio, moja kochana, pocałujmy się... i bywaj zdhowa. Panno cóhko – bahdzo mi lekko i pocciwie na sehcu, gdy widzę ze ją pani thaktujes jako siosthę, i to siosthę, któhą całym
sehcem i więcej kochas, i któhej wiezys. Mam nadzieję, ze bhat pani pophawi się i będzie
godnym swej siosthy. Panie! Pozwól uścisnąć swą hękę haz piehwsy i ostatni. Nie gniewaj się
na nas, biednych włócęgów. Lud potsebuje hozhywki. Nie moze ciągle się ucyć; tym bahdziej
nie godzi się, aby ciągle phacował; nie na to Bóg cłeka stwozył. Musicie nas mieć, panie. Wy
zaś hówniez bądźcie sphawiedliwi i dobzy i wydobywajcie z nas to, co najlepse, a nie to, co
najgohse!
– Nigdy psedtem nie myślałem – rzekł Sleary wysuwając głowę za drzwi, aby to jeszcze
powiedzieć – nigdy nie pomyślałem nawet, ze mogę być takim walnym paplacem!
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FINAŁ

Niebezpiecznie jest dostrzec cokolwiek w zasięgu wzroku napuszonego samochwalca, gdy
on sam jeszcze tego nie zobaczył. Bounderby czuł boleśnie, że klasyczna pani Sparsit uprzedziła go i chciała wydać się mędrszą od niego. Dręczony nieskończenie jej triumfalnym odkryciem pani Pegler rozpamiętywał ciągle czelność tej zależnej od siebie kobiety i powiększał jak
śniegową lawinę. Na koniec wyliczył, że jeśli odprawi tę wysoko spokrewnioną damę i będzie
mógł wszędzie mówić: „A, ta wysokiej familii niewiasta pragnęła bardzo, abym się nią opiekował; ale nie dbam o arystokrację więc dałem jej wymówienie – będzie to ostatecznym ukoronowaniem ich wzajemnych stosunków, a zarazem karą za przewinienia klasycznej matrony.
Z tą wielką myślą bankier zeszedł na śniadanie i usiadł w dawnej jadalni, ozdobionej jego
portretem. Pani Sparsit siedziała przy kominku, z nogą w bawełnianym strzemieniu, nie domyślając się wcale, co na nią czeka.
Od sprawy z panią Pegler, szlachetna dama okryła swoje politowanie dla bankiera kwefem
spokojnej melancholii i skruchy. Pozostało jej jednak z długiego przyzwyczajenia spojrzenie
bolejące, które upadło i teraz na pryncypała.
– Cóż to jest, pani? – rzekł Bounderby krótko a gniewnie.
– Proszę pana – odrzekła pani Sparsit – niech pan tylko nie odgryzie mi nosa.
– Odgryźć nos pani? – powtórzył bankier. – Ten nos! – zawołał, jakby chciał wyrazić, że
nos jej jest zbyt wielki na śniadanie. Przynajmniej tak zrozumiała ów wykrzyknik pani Sparsit. Potem ukroił sobie kromkę chleba i rzucił nóż na stół z wielkim hałasem.
Pani Sparsit wyciągnęła nogę ze strzemienia i rzekła: – Panie Bounderby!!!
– Cóż dalej? – buchnął bankier. – Czego pani tak wpatrzyłaś się we mnie?
– Czy mogę się spytać – rzekła pani Sparsit – co pana tak wzrusza dzisiejszego poranku?
– Możesz pani.
– Więc chciałabym wiedzieć – rzekła obrażona dama – czy to ja jestem nieszczęśliwą
przyczyną, żeś pan utracił swą krew zimną?
– A ja powiem pani – zawołał Bounderby – że nie przyszedłem tu po to, żeby mnie strofowano. Najwyżej spokrewnionej kobiecie nie wolno jest szarpać ani kłuć człowieka mojego
znaczenia; nigdy na to nie pozwolę!
Bounderby czuł potrzebę zakończenia ogólnikiem całej tej sprawy, bo wiedział, że gdy
wda się w szczegóły, zostanie pobity na głowę.
Pani Sparsit naprzód podniosła, później ściągnęła swe brwi koriolańskie; schowała robótkę
do koszyka i wstała.
– Panie – rzekła majestatycznie – widocznym jest dla mnie, iż jestem panu na zawadzie;
odchodzę więc do mego apartamentu.
– Pozwól mi pani drzwi sobie odemknąć.
– Bardzo dziękuję; sama mogę to zrobić.
– Lepiej będzie, gdy pozwolisz pani mnie to uczynić – rzekł bankier wyprzedzając ją i kładąc rękę na klamce – gdyż chcę skorzystać ze sposobności, aby powiedzieć pani słów parę,
nim odejdziesz. Zdaję mi się, iż pani jest tu skrępowana i że pod mym skromnym dachem
małe masz pani pole do rozwoju swych genialnych zdolności wdawania się w cudze sprawy.
179

Pani Sparsit rzuciła mu wejrzenie strasznej pogardy, a odrzekła z największą grzecznością.
– Tak pan sądzisz?
– Myślałem o tym, widzi pani, od czasu ostatnich wypadków – rzeki bankier – i widzę,
według mego skromnego sądu o rzeczach...
– O, zlituj się pan – przerwała pani Sparsit z wyskokiem wesołości. – Nie rzucaj pan kalumnii na swój sąd o rzeczach. Każdy wie, jak nieomylnym jest zdanie pana Bounderby’ego z
Coketown. Wszyscy mają na to liczne dowody; musi to niechybnie być przedmiotem powszechnych rozmów. Poniżaj pan, co chcesz, w sobie, ale nie swój sąd, swoje zdanie – zakończyła śmiejąc się głośno.
Bounderby, jak rak czerwony, mówił dalej.
– Widocznym jest dla mnie, mówię, że zmiana domu będzie bardzo korzystna dla damy
tak wielkich zdolności. Na przykład, zajęcie się domem pani Scadgers. Czy nie przypuszcza
pani, że znalazłyby się tam sprawy, do których można by się wtrącić...
– Nigdy o tym nie myślałam – odrzekła – ale gdy pan mi nadmieniłeś, wydaje mi się to
bardzo możliwym.
– A więc przypuśćmy, że pani spróbuje – rzekł Bounderby, kładąc do jej koszyka kopertę z czekiem. – Może się pani nie spieszyć z odjazdem; ale tymczasem zapewne przyjemniej pani będzie
jadać u siebie, gdzie nikt pani nie będzie przeszkadzał. Rzeczywiście powinienem przeprosić panią
że ja, Jozjasz Bounderby z Coketown, nic więcej, tak długo stałem na pani drodze.
– Niech pan o tym nie wspomina – odrzekła pani Sparsit. – Jeśliby ten portret mógł przemówić – ale on właśnie przewyższa swój oryginał tym, że nie ma zdolności poniżania siebie
ani budzenia wstrętu w drugich – to zaświadczyłby panu, że od bardzo już dawna zwracałam
się do niego jako do portretu starego durnia. Wszystko, co dureń czyni, nie może obudzić ani
zadziwienia, ani oburzać; zasługuje jedynie na pogardę.
Gdy pani Sparsit to wypowiadała, rysy jej rzymskie wyglądały jak metal wybity ku
uwiecznieniu jej pogardy dla bankiera. Obrzuciła go wzrokiem ostrym od stóp do głowy,
przeszła pogardliwie obok niego i zniknęła na schodach.
Bounderby zamknął drzwi i stanął przed kominkiem, wpatrując się dawnym, wybuchowym wzrokiem w swój wizerunek – i w przyszłość. A przyszłość ta przedstawiała się mu w
wielu różnych obrazach. Widział panią Sparsit, walczącą w codziennym boju życia ostrzem
wszelkiego oręża, jaki natura złożyła w zbrojowni kobiecej, zasapaną, dokuczliwą, zrzędzącą,
dręczącą panią Scadgers, która leży zawsze w łóżku ze swą tajemniczą nogą; widział, jak pani
Sparsit zużywa swe szczupłe dochody zawsze wpół terminu, mieszkając w ciasnym zatęchłym mieszkaniu, nędznym alkierzu dla jednej osoby, który dla dwóch osób kojcem ledwie
mógł być nazwany. Ale cóż widział więcej? Czy dojrzał siebie pokazującego gościom Bitzera, jako wysoko wznoszącego się człowieka, oddanego sobie, wielbiącego znaczenie i stanowisko swego pryncypała; Bitzera, który zajął miejsce Gradgrinda-syna, i prawie byłby pochwycił młodego Tomasza, gdyby go jakieś łajdaki nie wyzwoliły? Czy widział siebie, czyniącego głupio samochwalczy testament, mocą którego 25 nicponiów pięćdziesięciopięcioletnich miało, przybrawszy imię Jozjasza Bounderby z Coketown, jadać co dnia w sali „Bounderby”, zamieszkać na stałe w budynku „Bounderby”, chodzić do kaplicy „Bounderby”, spać
na kazaniach kapelana „Bounderby”, utrzymywać się z majątku „Bounderby” i dożywotnio
przyprawiać o torsje wszystkie zdrowe żołądki ogromnymi ilościami gadaniny i przechwałek
na modłę Bounderby? Czy miał widzenie, że w pięć lat później Jozjasz Bounderby z Coketown padnie rażony apopleksją na ulicy, a ów bezcenny testament rozpocznie swoją długą
karierę krętactw, nadużyć, fałszywych pozorów, obmierzłych przykładów i wielu procesów?
Zapewne nie przewidział tego patrząc na swój portret; ale portret miał to wszystko ujrzeć.
Tego samego dnia i o tejże godzinie siedzi Gradgrind, zamyślony, w swoim pokoju. Patrzy
przed siebie, w przyszłość, i cóż w niej widzi? Czy widzi, jak on sam, siwowłosy, zgrzybiały
starzec, zmienia pod wpływem okoliczności swoje nieugięte dotychczas teorie; jak wszystkie
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swoje fakty i cyfry poddaje pokornie Wierze, Nadziei i Miłości? Czy widzi się wyśmianym
przez swych byłych politycznych współwyznawców? Czy widzi, gdy na koniec ujęli władzę
w swe ręce, że siedząc w narodowej kupie popiołów tylko o sobie myślą, a wcale nie obchodzi ich abstrakcja nazywana „ludem”, że szydzą ze swych przeciwników politycznych to w
ten, to w ów sposób, przez pięć nocy na tydzień, aż do ranka? – Zapewne, musi to widzieć,
jeśli zna ludzi, z którymi życie przepędził.
I Ludwika także tegoż dnia i o tejże godzinie, patrząc w ogień jak to robiła w dziewczęcym
wieku, rozmyśla: twarz jej milsza i pokorniejsza. Cóż z przyszłości widne jest jej oczom?
Szerokie afisze na murach ulic, podpisane przez jej ojca, uniewinniające zgasłego Stefana
Blackpoola, tkacza, z rzuconego nań podejrzenia, ogłaszające winę Tomasza, z okolicznościami łagodzącymi, jak: młodość winowajcy, pokusa (ojciec nie mógł się zdobyć, aby dodać
jeszcze: i jego wychowanie)... Ale to teraźniejszość. Widzi także kamień grobowy Stefana
Blackpoola, z napisem, przez jej ojca poczciwie pomyślanym... Ale to także teraźniejszość...
Takie rzeczy można jasno widzieć. Ale cóż widzi w przyszłości?
Wyrobnicę imieniem Rachela! Widzi ją po długiej chorobie powstającą z łoża, znów, jak
dawniej, posłuszną dzwonkowi wołającemu do pracy; przechodzącą o ustalonych godzinach
tam i z powrotem wraz z innymi „Rękami” Coketown. Widzi tę kobietę zamyśloną, piękną,
zawsze w żałobie, ale słodką i pogodną; z całej miejskiej ludności ona jedna tylko ma litość
nad upadłą, zawsze pijaną niewiastą, która czasem pojawia się w mieście, która też do niej
jednej tylko ośmiela się wyciągnąć rękę, przed nią jedną płakać. Ludwika widzi Rachelę –
zawsze, ciągle pracującą, ale zadowoloną ze swego losu, pracującą tak długo, aż zmogła ją
starość. Czy mogła Ludwika to przejrzeć? – Bo tak miało być.
Widzi jeszcze – tam, o mil tysiące oddalony, brat pisze jej na papierze łzami zroszonym, że
w jej słowach była prawda; że oddałby wszystkie skarby świata za chwilowy widok jej kochanej i kochającej twarzyczki. Później – brat zbliża się do kraju z nadzieją oglądania jej.
Później choroba go zatrzymuje, później... list obcą ręką pisany: „...zmarł w szpitalu, z gorączki, dnia tego a tego; a zmarł żałując za grzechy, w miłości dla pani; ostatnie jego słowo było:
Ludwika!” Czy mogła Ludwika mieć widzenie takie? – Bo tak miało być.
Widzi i siebie – znów żoną, matką, troskliwie czuwającą nad dziećmi swymi; pragnie, aby miały
wiek dziecięcy nie tylko z ciała, ale i z duszy, bo wie, że to rzecz najcudniejsza, owo zachowanie w
pamięci choć odłamków tej nieskalanej przeszłości; że to jest błogosławieństwo całego życia dla
najmędrszych nawet! Czy mogła Ludwika to oglądać? – Bo tak nie miało być nigdy.
Ale widzi szczęśliwej Cesi szczęśliwą dziatwę, którą Ludwika kocha; widzi mnóstwo różnych dzieci – wszystkie ją kochają. Wie już tyle o dzieciach; wie, że nie godzi się żadnej niewinnej i pięknej wyobraźni niszczyć. Widzi, jak stara się poznać swoich bliźnich; jak chce
ubrać ich życie wśród maszyn i rzeczywistości wdziękiem i radością wyobraźni – bez których
serce dziecinne zasycha, bez których najsilniejszy fizycznie wiek męski jest moralną śmiercią,
a największy dobrobyt krajowy, wykazany cyframi, jest tylko ową przestrogą, którą palec
groźny pisał na murach w sali uczty Baltazarowej. I widzi, jak dopełnia to wszystko – nie
jako fantastyczne zachcianki światowe, nie jako obowiązki zakonne, nie jako program jakiegoś towarzystwa bratniego, nie jako modę chwilową albo zapał nietrwały – ale prosto i wytrwale jako obowiązek człowieczy. – Czy Ludwika mogła to widzieć w swej przyszłości? –
Bo tak miało być.
Drogi Czytelniku! Od nas samych zależy, czy w twojej i mojej sferze takie rzeczy, jak widzenie Ludwiki, wydarzyć się mogą?
O, niech się wydarzą!
A ja i ty, czytelniku, z lekkim sercem i spokojnym sumieniem będziemy siedzieć u domowego
ogniska, patrząc, jak nasz płomień zmienia się w bezbarwny popiół, martwym chłodem przejęty.
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