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TOM PIERWSZY
I
Traktem wielkim, gościńcem żwirowanym toczył się pojazd, noszący u nas, stosownie do
okolicy, nazwę: tu bryki brodzkiej, ówdzie bryki krakowskiej, gdzie indziej zaś bryki żydowskiej. Znaną jest konstrukcja onego, polegająca na wysokim z zewnątrz, a zatem wewnątrz
głębokim a długim wasągu, przykrytym z kształtu do bokiem położonej jarmułki podobną
budą i nie spoczywającym na sprężynach żadnych. Wasąg spoczywa na przekładzinach opierających się wprost o osie; podtrzymują go lusznie, prowadzi do niego stopień, z którego ażeby się do środka pojazdu dostać, włazić potrzeba jak przez płot. Właściwość bryki tej stanowi
jeszcze tak zwany półkoszyk, przystosowany z tyłu w sposób taki, że go wedle potrzeby zwężać lub rozszerzać można. Bryki te, jak pojazdy wszystkie w ogóle, dzielą się na gatunki
podlejsze i lepsze. Jedne służą do wożenia towarów, te nagimi świecą ziobrami i mają budę
płócienną. Drugie pełnią funkcję omnibusów do transportowania Żydów, a przy Żydach i
goimów; te bywają plecione, budę przykrywa rogóżka, a przód onej przyozdabiają kółka mosiężne, wydające brzęk ustawiczny, gdy pojazd się w ruchu znajduje. Trzecimi, najlepszymi,
posługiwała się niegdyś szlachta średniej ręki do podróży dalekiej. Ostatni ten rodzaj odznaczał się elegancją miejską, przebijającą się w ostruganiu szczeblów, w odrobieniu luszni, w
okuciu, w kształcie i w tym wreszcie, że nie tylko buda była skórzaną, ale skórzane fartuchy
osłaniały wnętrze. Szlachcice powiadali, że w bryce takiej znajdowali się jak w chałupie, tak
im w niej wygodnie i zacisznie było.
Owóż taka to bryka toczyła się gościńcem żwirowanym.
Ciągnęły ją cztery w poręcz zaprzężone konie różnomastkie W dyszlu od ręki szedł deresz,
pod ręką brudnokasztanowaty, orczykowe były: jeden szpak, drugi gniady. Do maści niedobrane, dobrane były za to do wzrostu i temperamentu: średniej miary, dyszlowe grubsze, orczykowe smuklejsze, a wszystkie tej porody, która by znawcy od pierwszego oka rzutu powiedzieć kazała, że światło dzienne ujrzały na wypasach ukraińskich. Uprząż na nich także
zdradzała pochodzenie tameczne. Dyszlowe miały na sobie chomąta, orczykowe – półszorki,
na łbach – kantarki, wszystko to całe, mocne, zasadne, gospodarskie.
Po gospodarsku też, z zakładem, odbywała się jazda. Konie szły truchtem dobrym, głowami kiwając i prychając. Pod osią tylną chwiała się maźnica, pod bryką pobrzękiwał łańcuch od
tramy. Na koźle siedziało dwóch ludzi: jeden na lewo „kiwał się i drzemał", drugi na prawo
pełnił funkcję stangreta, obydwóch okrywała odzież nosząca na sobie oznaki liberyjne. Za
budą, w mocno upakowanym, znacznie rozszerzonym i sianem z wierzchu napchanym półkoszyku, w poprzek pozycję wpółleżącą zajmował Żyd w chałacie i w kapeluszu; kapelusz sobie
mocno na czoło nasunął, w palcach trzymał ździebło słomy, którą niekiedy do ust brał, a z ust
wydobywało się mu to mruczenie, które oznacza śpiewanie dla siebie samego i które stopniowo w ustach jego podnosiło się, potężniało i zmieniało w głośne, smętne zawodzenie, trochę do skomlenia podobne. Żyd wyciągał:
– Iii hi i iii.
I słomką w palcach manewrował.
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Gdy skomlące śpiewanie to doszło dosyć wysokiego potęgi stopnia, o tył budy, do której
Żyd bokiem przylegał, obiło się kilkakrotnie powtarzane mocno pięścią stuknięcie i ze środka
słyszeć się dał tonem rozkazującym nabrzmiały męski głos:
– Jeżeli ty mi w uszy majufes śpiewać będziesz, to cię na środku drogi wyrzucić każę.
Żyd kapelusz podniósł, uśmiechnął się, dłonią kiwnął i do budy się zwracając, odpowiedział:
– Ny ny, to nic. Ja tak sobie, zapomną się.
– Nie zapominajże się, proszę ciebie! – odezwał się ten sam głos tonem upomnienia surowego.
– Nie będzie już – odparł Żyd i kapelusz sobie poprawiwszy, zaczął powieki zmrużać, próbując zasnąć.
Próbie tej atoli oddawać się nie mógł długo. Spoza załomu gruntu widzieć się dało obok
gościńca zabudowanie, do którego gdy się bryka dotoczyła, stangret zawołał na konie:
– No a ho! Konie stanęły. Siedzący na lewo z kozła zeskoczył;
stangret lejce uwiązał, batog położył, wysiadł powoli i do koni podszedłszy, jął im dłonią
oczy i pyski obcierać, podczas kiedy się one wyciągały i mocno prychały. Następnie stangret
do nóg się im przypatrywać zaczął i kiedy to czynił, z budy odezwało się wołanie:
– Janek, ognia!
Janek z zawieszonej na lewym biodrze torby skórzanej szczypce wydobył, do budynku
spiesznie się udał, po chwili atoli powrócił z próżnymi w ręku szczypcami i z daleka głośno
zawołał:
– Byk, a Byk!
– Co tam? – odezwał się Żyd z półkoszka.
– Chodź no!
Żyd z siedzenia swego wygramolił się nie bez trudu i przy pomocy ruchów gimnastycznych
spuściwszy się z wysokości półkoszka na ziemię, ruszył obok Janka ku budynkowi. Do środka
wchodzić nie potrzebował, albowiem gdy Janek na niego wołał, przed dom wyszło ludzi kilkoro starych, młodych i dzieci. Ludzie owi szeregiem stanęli i przypatrywali się bryce z zajęciem znamionującym ciekawość ze zdumieniem połączoną. Dzieci oczy i usta szeroko pootwierały, kobiety ręce na piersiach poskrzyżowywały. Janek z Bykiem do nich podeszli i Byk
przemawiać zaczął. Z daleka patrząc i słów nie słysząc, rozmowa ta przedstawiała się na
kształt porozumiewania się ludzi mówiących z niemymi. Mówiącym był Byk. Rzekł słów
kilka raz, drugi i trzeci, następnie do słów dołączył gesty, dalej gesty zmienił na mimikę, w
końcu razem z Jankiem powrócił do bryki i stanąwszy przed stopniem, nad którym w wasągu
sterczała fajka stambułka, w przykrywkę drucianą zaopatrzona, tytoniem napełniona i na antypce osadzona, tak wzrok do góry wznosząc, do fajki przemówił:
– Ny, tu ludzie insze jakieś.
Na przemówienie to zapytaniem odpowiedziała mu fajka, ale głos ten sam, co Żyda śpiewającego upomniał:
– Cóż tam przecie?
– Albo ja wiem co?! Gadam do nich, a oni...
– A oni co?
– Ny, nic.
– Przecie?–słyszeć się dało zapytanie.
– Nu, nic.
– Wu – podpowiedział Janek.
– Rychtyg – podchwycił Żyd. Ja do nich i słowami, i na migi przegaduję, oni mi na to
wszystko: „Wuj".
– Pięć razy – podszepnął Janek.
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– Pięć, może nie pięć, ja nie liczył; ale „wuj", nic, tylko „wuj".
– Nie mówiłem ci, gapiu, mości dobrodzieju – odezwał się tonem upomnienia głos z budy
– ażebyś miał zawsze hubkę w zapasie.
Słowa te zwracały się do Janka.
Janek na to:
– Mam krzemień i krzesiwo.
– Błazen jesteś, mości dobrodzieju!
– A hubka być musi u Tomasza. Na słowa te fajka, co się była usunęła, znów się ponad
wasąg i stopień wysunęła.
– Tomaszu – zawołał Janek – macie tam hubkę?! Stangret, nic nie mówiąc, odszedł, w kieszeni głęboko szukać się jął, hamaniec ukraiński wydobył i rozwiązawszy go, wydostał z niego hubki kawałeczek. Janek po nią rękę wyciągnął. Tomasz hubkę cofnął z gestem oznaczającym, że on sam ognia wykrzesze i z kawałeczka odłamał odrobinkę.
– Czemu tak mało? – zapytał Janek po cichu.
– Mało, hm? – stangret na to, przykładając odrobinę tę do krzemienia. – To ostatek, z Łybedianki.
Przy wyrazie ostatnim z głębi piersi westchnął.
Naprzeciw wiatru się zwrócił i powoli krzesać zaczął. Uderzył stalą o krzemień raz: iskry
się jeno przy blasku słonecznym blade posypały; uderzył raz, drugi i trzeci; Jankowi hubkę
zapaloną podał i upomniał go:
– Ostrożnie, nie upuść: to z Łybedianki. Wyraz ten wymawiał z akcentem takim, jakby był
dla niego świętością.
Janek na stopień się wspiął, stanął, hubkę na tytoniu położył, rozdmuchał, na fajkę przykrywkę drucianą włożył i gdy się ta w głąb budy usunęła, ze stopnia zeskoczył.
Podczas kiedy się czynność, mająca na celu zapalenie fajki, odbywała, konie się wydychały. Nie było już rzeczy na gościńcu stać dłużej. Janek i Tomasz na kozioł wsiedli. Byk się na
półkoszek przy pomocy gimnastyki wdrapał, stangret lejce zebrał, batog ujął, na konie „wio
ho ho!" z przyciskiem odpowiednim huknął, bryka się potoczyła dalej.
Fajka, co się do budy wsunęła, sterczała na końcu antypki niedługiej, ale prawdziwej,
przyozdobionej na końcu drugim w bursztyn podługowaty i duży, prawdziwie amatorski.
Bursztyn ów wszedł w usta i okrył się do połowy prawie włosienią wąsów, porastających bujnie na wardze zwierzchniej człowieka liczyć mogącego lat pięćdziesiąt parę wieku. Wąsy
barwy płowej, przemieszane z rzadka z włosami białymi, dodawały marsowatości obliczu
nacechowanemu wyraźnie akcentem rycerskim. Na twarzy malowała się otwartość, w oczach
– odwaga, na czole – powaga, a odzież znamionowała żołnierza. Nie miał on na sobie munduru, zachował jednak oznaki, po których stan jego poznać się dawał. Kaszkieta obwódką żółtą i
spodni z lampasami nie noszą ludzie cywilni. Zajmował miejsce w budzie na prawo, na siedzeniu wymoszczonym wygodnie, a przykrytym dywanem kosztownym. Materac z boku i
poduszka skórzana z tyłu pozwalały opierać łokieć i głowę, a nawet położyć się i wywczasowi
się oddawać.
Z wojskowym tym podzielał siedzenie drugi wojskowy. Ten był młody, wedle rysów oblicza i budowy ciała należący do tego samego, co tamten, typu; pomiędzy nim atoli a towarzyszem nie zachodziło podobieństwo żadne. Nikt by, patrząc na nich, nie powiedział: ,,To ojciec, to syn". Nikt by nie powiedział nawet: „To stryj, to synowiec". Nikt jednak z tych, co
nawet cechy etnograficzne mniej więcej rozpoznawać umieją, nie wziąłby ich za synów innej,
jak polska, narodowości. Narodowość wypisaną była widocznie i wyraźnie na twarzy tak jednego, jak drugiego, jak wypisaną jest na postaciach, które Robert Fleury przedstawił na malowidle pod tytułem: „Szarża jazdy w ulicach Lipska". Na obraz ten okiem rzuciwszy, mimowolnie z ust wydziera się okrzyk: „To nasi!" Takimi właśnie „naszymi" byli dwaj podróżni:
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jeden mąż w sile wieku, drugi młodzieniec, blondyn jasny, usadowieni wygodnie w głębi bryki, upakowanej z przodu, z tyłu i we środku, toczącej się powolnie, a wiozącej oprócz nich :
Tomasza, Janka, Byka i... maźnicę. Tę ostatnią notujemy dlatego, że nie na swoim znajdowała się miejscu; dlaczego zaś nie na swoim znajdowała się miejscu, to się pokaże później.
Bryka się toczyła. Podróżny starszy fajkę zakurzył i kurzył, pykając powoli i napełniając
wnętrze budy dymem wonnym tytoniu tureckiego prawdziwego, który obłoczkami sinawymi
na zewnątrz się wymykał i w powietrzu rozwiewał. Podróżny młodszy siedział, milczał, milczał, wreszcie się z westchnieniem odezwał:
– Ach, pułkowniku!
– Co tam? – zapytał mąż rycerski.
– Czyś słyszał, pułkownik, co Tomasz szepnął?
– Nie. A co?
– Łybedianka.
– Hm – mruknął pułkownik, oczy nieco przymrużył i brwi nasunął.
– Jak my już od Łybedianki daleko!
– Ano. Ujechaliśmy drogi kawałek.
– A jak to już dawno! – westchnął młody oficer.
– Milczałbyś, mości dobrodzieju – odezwał się pochwili pułkownik głosem, w którego tonie czuć było wzruszenie powściągane.
Po tej słów zamianie zapanowało w budzie milczenie. Pułkownik z przyciskiem większym
fajkę kurzył, dym w piersi wciągał, a wypuszczając takowy, odsapywał. Po czasie jakimś
umitygował się, fajkę zaczął powolniej kurzyć i do góry cybuch podnosząc, jął nim w powietrzu takt, niby do słów następujących, znaczyć.
– Tak czy owak, mości dobrodzieju, bądź co bądź, wedle kombinacji wszelkich wypada, że
ci to się do jesieni skończy.
– Może się w jesieni zacznie dopiero - zauważył młody oficer.
– Nie – odparł pułkownik stanowczo. – Któż pod zimę zaczynia?
– Więc odłóż do wiosny następnej.
– Jak to być może! – zaprotestował. – Wszystkom tam na łasce boskiej zostawił. Wszystkom na Żytyńskiego zdał. Żytyński człowiek uczciwy, ale, mości dobrodzieju, „i nie wódź nas
na pokuszenie". Dla oficjalisty pokuszenie, kiedy nad nim nie czuwa oko pańskie. Oko moje
nie zaglądało w roku zeszłym, czystym przeto, mości dobrodzieju, niepodobieństwem jest,
ażeby i w tym jeszcze zajrzeć nie miało.
– Ach, mój pułkowniku – odrzekł młody człowiek tonem, w którym czuć było niejako, iż
argumenty towarzysza podróży do przekonania mu nie trafiają, a nie przeczy im przez uszanowanie jedynie dla wieku i stopnia wysokiego.
– Kalkuluj, jak chcesz, mości dobrodzieju – prawił pułkownik dalej – a inaczej być nie
może. Żona moja sama rady wszystkiemu nie da, a przy tym – tu odchrząknął – i Elżusia tuj
tuj już dorasta; beze mnie – mówił dalej wesoło – nikt jej nie postawi tak, ażeby korpus oficerów pułku broń przed nią prezentował.
Spieszyć więc z powrotem potrzeba i mnie, i tobie – wszystkim nam, Tomaszowi nawet,
który w Łybediance żonę i dzieci, chałupę i grunt ma, więc to się przewlec dłużej jak do jesieni nie może.
Młody oficer zamyślił się i w milczeniu słuchał towarzysza, który by zapewne prawił jeszcze w materii tej samej, gdyby się bryka nie zatrzymała nagle.
– A co tam? – zapytał głośno, skierowując głos na kozioł.
– Nie wiem – odpowiedział Tomasz, podnosząc się z siedzenia. – Zdaje mi się, że dereszowi podkowa klapie.
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Powiedziawszy to, stangret Jankowi lejce wręczył, batóg w poprzek na koźle złożył, zlazł i
pomiędzy konie się wcisnąwszy, dereszowi kopyta opatrzył. Opatrzył, głową pokręcił, splunął, miejsce swoje na powrót zajął i przedtem, nim usiadł, taką w głąb budy skargę rzucił:
– Licho wymyśliło te drogi murowane! U nas podkowa tak przygwożdżona mało pół roku
by trzymała, a tu? Ej, lepsze drogi nasze nie murowane.
– Oderwałeś? – zapytał pułkownik.
– Nie, proszę jaśnie wielmożnego pana.
–Cóż, koń ją zgubi!
–A cóż! – odparł, ramionami ściskając. Gdy oderwę, to się deresz do popasu na kamieniach podbije, tak zaś dotrzyma może. Gwoździe wzięte na nit od pęciny tylko puściły; z
przodu, Bogu dzięki, krzepko trzymają. Na urząd, nie ma co, zrobił ten tam kowal w Hrst...
Brst... Erbrbr... ah, licho jego wie!
Nazwy miasta, w którym konie były kute, wymówić nie był w stanie. Usadowił się, lejce
zebrał i na konie huknął: „Wio!" Bryka się znów potoczyła, powolniej atoli niż przedtem.
Konie leciutkim szły truchcikiem i Tomasz na prawą przednią deresza nogę miał uwagę wytężoną, patrząc i słuchając, a prowadząc go tak, ażeby stąpał po miękkim. Udawało mu się to do
pewnego stopnia, gdy na trakcie nikogo do wymijania nie było. Toteż każdy z daleka zajrzany
wóz czy pojazd wprawiał go w humor zły; humor zaś najgorszy opanował Ukraińca naszego,
gdy najechał na szereg wozów ogromnych, transportujących beczki jakieś. Byłby stanął i
transport przepuścił, gdyby wozy nadchodziły ze strony przeciwnej. Ciągnęły jednak w kierunku tym samym. Tomasz wziął się na lewo, bokiem drogi, wprowadził konie w stęp żwawy
i jak skoro wóz pierwszy wyminął, furmani idący obok, gdy brykę i uprząż ujrzeli, poodwracali się i zdziwienia pełni postawali. Byłoby to niczym, gdyby jednemu z furmanów nie przyszła ochota z bicza trzaskać. Zatrzaskał nagle głośno i gęsto, tak jakby pluton żołnierzy rotowym ogniem sypnął, na konie własne, a konie pułkownika do siebie to wzięły. Kasztan dyszlowy najpierwszy się spłoszył: skurczył się, uszy po sobie położył, susa naprzód dał i czwórkę
za sobą porwał. W chwili tej zagroziło niebezpieczeństwo rozliczne: wywrót bryki w rów,
zaczepienie osią o który z wozów transportowych, porzucenie postronków i uprzęży, rozbieganie się wreszcie zaprzęgu. Tomasz wszystkiemu temu zapobiec potrafił. Z przytomnością,
która by wodzowi niejednemu zaszczyt przyniosła, lejce zebrał, konie orczykowe ściągnął,
dyszlowymi na lejcach wyjechał, transporty pędem ominął, konie uspokoił, kasztana oćwiczył
i na podkowę deresza uwagę zwrócił. Podkowa się trzymała.
– O, dziękiż Tobie, Panie miłosierny! – odezwał się. Następnie dał złemu humorowi folgę.
– A trzy tysiące twoją mać! A bodajby ci ręce pokurczyło! A bodajeś z piekła nie wylazł!
Klątwy te szły pod adresem tego furmana, co trzaskaniem konie spłoszył.
– Ale – ciągnął dalej – któż widział wymyślać wozy takie i zaprzęgi takie! Tu się ludzie
powściekali czy co? Toć to rzeczy niechrześcijańskie. Ni to kibitka kacapska, ni bida żydowska, diabli wiedzą, co!
Wygniewał się, wygadał i powrócił do stanu spokoju dawniejszego; na podkowę uważał i z
nakładem jechał.
Droga prowadziła śród pól, podzielonych i uprawionych niby grządki w ogrodzie warzywnym. Gęste widniały zboża w trawie: pszenice, żyta, jęczmiona, owsy; gdzieniegdzie kwieciły
się hreczki; tu i tam przerzucały się poletki roślin strączkowych i okopowych lub znaczniejsze
nieco obszary traw sztucznych. Widzieć się także dawały i lasy, laski raczej, pozór parków
mające. Patrząc na to, mimowolnie układały się w myśli wyrazy, na których Bohdan Zaleski
pieśń osnuł: „U nas inaczej". Nie wszystko jednak inaczej było. Ponad polami rozciągało się
w górze niebo takie samo, a pomiędzy niebem i ziemią dzwoniła taż sama skowronka piosneczka. Szczebiotał, przyśpiewywał tej zielonej, świeżej, młodej roślinności, co się niejako
uśmiechała do słońca kwietniowego i w górę się parła z łona brunatnawej, owdzie siwawej,
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kamykami zasypanej gleby. Gleba z naszą podobieństwa nie miała najmniejszego: ani to piaski, ani czarnoziem.
Słońce znajdowało się na tej drogi dziennej swojej połowie, która po stronie wschodniej
leży. Południe jednak zbliżało się, a z nim nadchodziła dla podróżnych naszych pora popasu,
którego potrzeba uczuwać się dawała tak ludziom, jak koniom. Potrzeba ta wyraziła się w
zapytaniu, jakie pułkownik z głębi budy do Tomasza wystosował:
– Konie zmachane?
– Gdzież tam! – odrzekł stangret. – Mil uszły tyle, że już i zliczyć nie można, a ot jeszcze
brykać się im zachciało. Gdyby nie podkowa....
– Trzyma się jednak?
–Ta, ale klapie.
– Nie widzisz tam karczmy jakiej?
– Karczmy? A czy tu są karczmy ludzkie jak u nas? Nie, karczmy nie widzę. Ale – dodał,
w dal się wpatrując – pokazuje się niby kościół jakiś.
– Może to wieś albo miasto. Zatrzymamy się tam – rzekł pułkownik.
To, co Tomaszowi kościołem się wydało, było kościołem w rzeczy samej, kościołem
wznoszącym się w miasteczku położonym nad rzeczką, przez którą prowadził most kamienny.
Tomasz, przez most przejechawszy, zatrzymał się i wnet ku kozłowi spoza bryki podszedł
Byk, a z budy wychylił się pułkownik i okiem, jakby położenie rozpoznawał, dokoła powiódł.
Rekonesans ten nie doprowadził go do niczego, albowiem się do Byka odezwał:
– Idźże ty i wynajdź zajazd jaki porządny.
– My tu na popas tylko? – zapytał Żyd.
– Popasiem i pojedziem dalej. Rozpytaj się jeno o drogę i mosty, żeby nie było tak, jak...
pamiętasz?
– Niech się już jaśnie wielmożny pan na mnie spuści– odrzekł Żyd i ruszył. Lecz go pułkownik przywołał.
– Byku!
– Słucham.
– Pamiętaj o kowalu i nie zapomnij o hubce dla tego kpa Janka, który kiedyś głowy własnej gdzieś zapomni.
– Słucham – powtórzył Żyd.
Byk odszedł, a tymczasem ludzie na widok bryki zatrzymywać się i oglądać takową zaczęli. Sformowała się gromadka ciekawych, która się jednak dyskretnie opodal nieco trzymała.
Tomasz konie na lejcach trzymał w pogotowiu zapobieżenia wypadkowi, gdyby się, broń Boże, pies lub świnia skąd wyrwała; Janek się gapił. Upłynęło więcej niż kwadrans, zanim Byk
się z powrotem pokazał, przyprowadzając z sobą jakąś płci męskiej osobistość, młodą, z pretensją niejaką odzianą i na obliczu świadectwo pochodzenia wschodniego noszącą.
– Ny, jest już – odezwał się Byk, zwracając mowę do wnętrza budy.
– Ale żeś siedział – odrzekł głos z budy.
– Chwała Bogu, że nie dłużej – Byk na to. – Tu rozmówić się po ludzku nie sposób i byłbym powrócił z niczym, gdyby nie ten oto człowiek – oczami na towarzysza wskazał – który
jest, z przeproszeniem, Żydkiem. Trafił się i już ja wiem wszystko, co trzeba.
Raport ten dokończył, zwracając mowę do stangreta.
– Tomaszu, jedźcie pomaleńku za mną. Tomasz ruszył i w chwilkę później zatrzymał się
przed domem, który był oberżą. Pułkownik nie bez wysiłku z głębin budy się wydobył, przez
półdrabek przelazł, ze stopnia przy pomocy Janka się spuścił i ręce do góry podniósłszy, wyciągnął się. Dzięki ruchowi temu przedstawiła się cała jego postawa. Był to człowiek dorodny
w całym wyrazu tego znaczeniu.

9

Za nim zeskoczył młody oficer. I ten się pokazał, luboć nie wyciągał się. Jak skoro na ziemi stanął, pierwszy na postać tę ruch oka usposabiał dla niej widza przychylnie. Młodzieniec
ów miał w sobie coś pociągającego: był szykowny, przystojny i cechował go ten akcent, który
odznacza ludzi do dobrego nawykłych towarzystwa.
Przed oberżą stało ichmościów paru, pomiędzy którymi znajdował się zapewne oberżysta.
Pułkownik, mimo nich przechodząc, głową im z lekka powitanie oddał. Przed pułkownikiem
szedł Byk, który go na korytarz wprowadził i drzwi przed nim do numeru otworzył.
– Ot, tu jaśnie wielmożny pan pułkownik spocznie sobie i nikt przeszkadzać nie będzie. Tu
– obejrzał się – much nawet nie ma.
Pułkownik się jeszcze raz wyciągnął i rzekł:
– Zawołaj no mi Janka.
Żyd wyszedł i po chwili z Jankiem powrócił.
– Cóż na obiad spartolisz? – zapytał pułkownik tego ostatniego.
– A cóż? – odparł zapytany ramionami wzruszając.
– Barszcz, pierogi, kasza.
– Gdyby można...
– Alebyś przecie zrobić mógł zrazy.
– Tu – pochwycił Byk – tu w tym domostwie, jak mi ten Żydek powiadał, jadają obiady
bardzo dobre.
– A! – odparł pułkownik ręką machnąwszy. – Nie wierzę ja w tutejsze frykasy i melszpajzy. Zrób mi, Janku, zrazy, a zresztą, co ci się podoba. Byku, postaraj się, ażeby mu na niczym
nie brakło.
Byk z Jankiem odeszli. Pułkownik z tym akcentem, z jakim chodzi człowiek, gdy mu nogi
od siedzenia długiego stężały, przeszedł się razy kilka po pokoju. Młody oficer, postawszy
czas jakiś przed oknem, z którego wysadzony drzewami plac widzieć się dawał, kaszkiet
wziął i rzekł:
– Pójdę, miasto obejrzę.
– A na obiad się nie spóźniaj – odparł pułkownik – bom setnie głodny. Od rana po herbacie.
– Przed godziną Janek się nie ułatwi – odparł młody człowiek; zegarek wydostał, spojrzał i
dodał: – Pół do dwunastej.
– O pierwszej będziemy jedli – dorzucił pułkownik.
Młody człowiek, zapiąwszy na sobie surdut mundurowy i rzuciwszy okiem na zawieszone
nad kanapą zwierciadło, wyszedł. Pułkownik przed oknem stanął, jakby na to umyślnie, ażeby
śledzić oczami ruchy towarzysza podróży, który powoli, zatrzymując się i oglądając, przez
plac przechodził. Oczów od postaci młodzieńca nie odrywał i w oczach jego powoli tworzyć
się począł wyraz rozrzewnienia, które, nieme zrazu, wytłumaczyło się w końcu wypadłymi
mu spod wąsów słowami:
– Dla Elżuni, dla Elżuni!
Przy słowach tych wąsy mu zadrgały, w oczach pojawił się połysk wilgotny; przez nos
mocno czmychnął i odstąpiwszy od okna, w którym zresztą postać młodzieńca znikła, jął żywo, w zamyśleniu po pokoju krążyć. Jak Byk zapowiedział, nikt mu nie przeszkadzał, żywy
duch nie zajrzał.
I młodemu oficerowi nikt nie przeszkadzał w oglądaniu miasteczka, w którym odkrył piekarnię, rzeźnię, aptekę, sklep galanteryjny, połączony ze sprzedażą soli, sklep korzenny, połączony z pracownią modniarki, księgarnię, w której sprzedawano wino, szynków kilka, sklep
towarów łokciowych, sklepik tytoniowy i kościół. Do kościoła, ponieważ drzwi otwarte znalazł, wszedł, w ławce z boku uklęknął, pomodlił się, na zegarek spojrzał i wprost z kościoła
udał się do oberży. W pokoju stół już zastał nakryty.
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– W ręce twoje – odezwał się pułkownik, biorąc ze stołu, gdy młodzieniec kaszkiet złożył i
zbliżył się, flaszkę i kieliszek. – Wódka tu dobra, ale kieliszki małe, naparstki.
Ten jednak, do którego nalewał, małym cale nie był. Napełnił, wychylił i w chwili tej Janek
w fartuchu się zjawił i zupę na stole postawił. Podróżni nasi do spożywania darów bożych
przystąpili. Po zupie nastąpiły dania inne. Pułkownika w złoty humor wprawiły zrazy, pomimo że do nich kaszy nie było. Po obiedzie, po wypoczynku, po wykurzeniu fajki jednej i drugiej, bryka zaszła i podróżni do wsiadania wyszli. Przedtem jednak pułkownik, pojazd opatrzywszy, do Tomasza z zapytaniem się zwrócił:
– Cóż, wszystko w porządku?
– Wszystko, jaśnie panie: deresz okuty, tylko...
– Tylko co?
– Maźnica próżna.
– A no?
– Ta Chrancya kraj taki, że nawet mazi nie ma.
– Byku? – pułkownik na to, do Żyda się zwracając.
– Ny, nie ma – odpowiedział Żyd – nawet w aptece nie ma.
– Hm? – mruknął pułkownik i do bryki wsiadł. W chwilkę później bryka ruszyła.
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II
Pułkownik Bonawentura Szalawski dowodził jednym z tych pułków, o których bohater
prześlicznej Wincentego Pola gawędy, wachmistrz Dorosz, powiada: „Bo to cały pułksąsiedzi". W pułku Szalawskiego sąsiedztwo nie panowało wprawdzie dosłownie, odgrywało
jednak rolę znaczną. Pułkownik miał afekt szczególny dla tych, co pochodzili z okolic jego:
faworyzował ich bardziej aniżeli innych, bądź wyznaczając im zajęcia, które korzyść pewną
niosły, bądź też dając im zlecenia, przy pełnieniu których odznaczyć się mogli. Pochodziło to
z przywiązania do tej ojczyzny najściślejszej, jaką jest okolica rodzinna, przywiązania, dzięki
któremu w oddaleniu przyjemność niewypowiedzianą sprawia spotkanie się z człowiekiem,
co zna te same miejscowości i tych samych ludzi, wśród których wyrastaliśmy z dziecka na
młodzieńca. Przywiązanie tego rodzaju jest wrodzonym, nie wyrozumowuje się ono, stanowi
jedną z właściwości natury ludzkiej. Kolebka posiada urok nieprzeparty.
Kolebka pułkownika Bonawentury Szalawskiego stała w Łybediance, a obok Łybedianki, o
miedzę, we wsi Woronkowie, wykołysał się Tadeusz Miarnowski który przyszedł na świat o
lat jakich trzydzieści później aniżeli pułkownik. Łybedianka i Woronków na tym samym leżały porzeczu i stanowiły fortuny szlacheckie wcale pokaźne, acz nierówne. Majątek łybedianecki należał do tego rodzaju, który nosi miano „dóbr"; woronkowskiego rozmiary skromniejsze były. Pierwszy posiadał przyległości, folwarki, zabudowania okazałe, młyny, karczmy,
wypasy, na których się stadnina hodowała i pozostawał pod zawiadownictwem komisarza
Żytyńskiego. Drugi stanowiła wieś spora, ale jedna; gospodarstwo prowadził dziedzic osobiście, a dziedzic ów miał dzieci kilkoro: trzech synów i córkę, wśród których Tadeusz był najmłodszy. Tadeusz u bazylianów w Humaniu do szkół chodził, poduczył się i do wojska zaciągnął.
Pułkownik Szalawski był wojskowym dawnej daty. W bitwie pod Raszynem znajdował się
już w stopniu porucznika; brał udział w kampanii roku 1812, do której nim przyszło, ożenił
się i szeregów wojskowych nie opuszczał; służył i gospodarował, dzieląc czas swój pomiędzy
kwaterą pułkową a dworem w Łybediance, do którego regularnie rok w rok zajeżdżał za urlopem po manewrach jesiennych. Do Łybedianki ciągnęło go wszystko i dlatego zapewne z niej
wyciągał wszystko, co się wyciągnąć dawało, bez nadwerężenia jednak – dodać należy – majątku. Bryka jego budowała się w Łybediance, konie rodziły się na łybedianeckich wypasach,
służący byli łybedianeckimi poddanymi; miał nawet w pułku faktora, który był jednym z
ośmiu czy dziesięciu synów łybedianeckiego arendarza. Tadeusz wprawdzie w Łybediance
ani się rodził, ani wychowywał, ale że sąsiadował z nią tak blisko, kiedy przeto do pułku się
zgłosił, znalazł w nim nie szukanego protektora. Pułkownik w czasach ostatnich dowództwo
pułku objął i wnet Tadeusza, który na porucznika zaawansował, do siebie na adiutanta powołał. Nastąpiło to w czasie wojny, zakończonej jak wiadomo. Po wojnie pułkownik, podzielając losy innych, co w niej udział brali, wywędrował; ale podczas gdy inni udawali się na pielgrzymkę pocztą, furmankami najmowanymi lub dawanymi, piechotą wreszcie, on wyjechał
własną bryką, własnymi końmi, z furmanem i pełniącym funkcję kucharza lokajem, zabierając
z sobą faktora i adiutanta. Bryka, która mu w czasie wojny w pochodach i marszach wszędzie
towarzyszyła, zawierała w sobie wszystko, co do wygody podróżnej służy: pościel, bieliznę,
odzież, naczynia kuchenne, serwis stołowy, zapasy. Łyżki, noże, widelce i półmiski srebrne
zaznaczała cyfra B. S. L., misternie pod koroną szlachecką związana. „B." znaczyło „Bonawentura", imię pułkownika, „L." – „Ludwika", imię pułkownikowej. Cyfra ta sama figurowała
na bieliźnie. Słowem jednym, nie brakło na niczym, co człowiekowi w społeczeństwie i towarzystwie stanowisko zaznacza i w podróży wygodę zapewnia.
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Własną tedy bryką, własnymi końmi, z własnymi służącymi, w towarzystwie faktora i adiutanta wyjechał pułkownik Szalawski z Polski i przejechał przez Niemcy. Przez Niemcy ciągnął zimę całą, zatrzymywał się bowiem na dłużej raz we Wrocławiu, drugi raz – w Dreźnie,
w dwóch miastach, w których łatwo mu przychodziło z ludźmi się porozumiewać ze względu
na znaczny żywiołu polskiego procent, jaki się w nich znajduje. Dalej, z powodu że ani on i
Tadeusz, ani Tomasz i Janek po niemiecku nie mówili, położenie jego kłopotliwym by było,
gdyby nie Byk. Żyd, dzięki pomocy żargonu, jakim mówił w domu rodzicielskim, z łatwością
się z niemiecczyzną omówił i funkcję swoją faktorską po mistrzowsku pełnił. Szło więc
wszystko niby z płatka. Byk się umawiał, kupował, targował się, rachunki płacił, służył za
tłumacza wszystkim, wywiązywał się z zadań wszelakich doskonale i zahaczył się po raz
pierwszy za Renem na ziemi francuskiej, kiedy pułkownik Janka po ogień do fajki posłał i ten
pomocy Byka wezwał. Byka przemawianie i pokazywanie na migi nie zdało się na nic. Od
momentu tego podróż szła gładko wówczas tylko, kiedy się bryka po trakcie toczyła. Na noclegach i popasach trudności nasuwały się po trudnościach i byłyby niekiedy nie do przełamania, gdyby sympatia, jaką podróżni nasi wśród ludności znajdowali, nie usuwała takowych w
części jednej, gdy w drugiej działał spryt Byka w połączeniu ze słabiutką języka francuskiego
znajomością, wyniesioną ze szkół przez Tadeusza. Pułkownik także po francusku niby to
umiał, rozmówić się nawet mógł, ale nie z Francuzami, a to dlatego że najprzód nie był w
stanie mówić bez „mości dobrodzieju", powtóre, że... zapomniał. Można mu to na pochwałę
zakarbować. W czasie owym ludziom ze sfery jego francuszczyzna przypominała się natrętnie
i zbytecznie. On jednak zapomniał. Pamiętał jeno doskonale komplimenty, których ze trzydzieści mógł na pamięć wyrecytować, te atoli najmniejszego nie miały waloru, gdy w podróży
chodziło o załatwianie interesów różnych. Tomasz, na przykład, mazi się napierał. Mazi a
mazi, tego był bowiem przekonania, że smarowidło, jakie znajdował, dobrym jest do osi żelaznych, nie zaś do drewnianych. Do tych mu koniecznie dziegciu potrzeba było, a we Francji
dziegciu nie znają. Spodziewał się przeto ustawicznie, że się osie u bryki zapalą i dlatego powoli jechał. Ten był jeden z powodów, dla którego podróżni nasi miesiąc bez mała od granicy
do Paryża ciągnęli. A w Paryżu na wstępie samym kłopotów ile!
– O Jezu! Głowa mi, mości dobrodzieju, pęka! – zawołał pułkownik, gdy nareszcie, wjechawszy do stolicy Francji około dziewiątej rano, o dziewiątej wieczorem dopiero ulokował
się z bryką i służbą. – Gdzie Byk?
Byka nie było. Zajazdu szukając, to od bryki odchodził, to do bryki wracał, od dziewiątej
rano do drugiej po południu i o drugiej jak odszedł, tak i nie wrócił. Hotel wynalazł Tadeusz.
Był to jeden z tych bodaj czy istniejących dziś w Paryżu zajazdów, które się podróżnym polecały nadpisem: On loge ŕ pied et ŕ cheva1. Pułkownikowi, Tadeuszowi, Tomkowi, Jankowi i
koniom dzień cały upłynął o głodzie.
– Gdzie Byk? – zapytał po raz dziesiąty pułkownik Janka, który tłumoki znosił.
Po raz dziesiąty Janek odpowiedział:
– Nie wiem.
– Uciekł huncwot czy co?
– Oj, nie uciekł on, proszę jaśnie pana.
– Czemu?
– Bogi swoje zostawił.
– Gdzież się podział?
– Zabłądził zapewne – odrzekł Tadeusz.
– Poszukać by go.
1

O n l o g e... (franc.) kwateruje się pieszych i konnych. Uwaga. Ze względu na przeważającą tu ilość wyrażeń francuskich nie określa się ich pochodzenia w dalszych przypisach.
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– Po nocy trudno.
– Bez niego jak bez ręki.
W rzeczy samej bez Byka ledwie nieledwie udało się Tadeuszowi sprawy podróżne doprowadzić do ładu jakiego takiego i zaopatrzyć w jadło ludzi i konie. Około jedenastej Janek
nastawił samowar. Po herbacie pułkownikowi poprawił się nieco humor. Niepokoił go jednak
Byk.
– Co się z nim stało?
Trudno było inaczej, jak ogólnikowo, na pytanie odpowiedzieć i tak też odpowiadał pułkownikowi:
– Da on radę sobie.
– Jutro piątek – odezwał się, nakrycie herbaciane uprzątając, Janek.
– Cóż stąd? – zapytał pułkownik.
– A to, że Byk, proszę jaśnie wielmożnego pana, do bogów swoich powróci.
– Masz rację.
Po herbacie pułkownik, w łóżku pod atłasową, czerwoną kołdrą leżąc i fajkę powoli kurząc, odezwał się do rozbierającego się Tadeusza:
– Tak tedy, mości dobrodzieju, jesteśmy w Paryżu.
– A tak – odparł Tadeusz.
– Zbierałem się do Paryża przez życie całe; zawsze mi coś przeszkodziło; wreszcie postanowiłem sobie z Elżusią tu, gdy dorośnie, przyjechać i oto, jak się rzeczy złożyły.
Tadeusz na wspomnienie Elżusi z lekka odchrząknął i po chwili odezwał się:
– To pułkownikowi teraz jakoś przyjechać by wypadło?
– Ano tak, dziewczyna teraz lat osiemnaście skończyła. Aha! Jak to, mój Boże, mości dobrodzieju, czas ten mija. Westchnął, z cybucha się mocno zaciągnął i duży kłąb dymu ku sufitowi wydmuchnął. Po chwili znów się Tadeusz odezwał:
– Pani pułkownikowa może też pułkownika odwiedzi.
– Czasu na to, mości dobrodzieju, nie będzie – odparł pułkownik krótko.
– Kto wie – bąknął porucznik.
– Chciałbym, Tadeuszu – przemówił pułkownik sentencjonalnie – ażebyś to sobie, mości
dobrodzieju, w głowę dobrze wbił, że nikt nigdy na odkładaniu nie wygrywa. Ser tylko odkładany dobry, co?
– To prawda, mój pułkowniku.
– A więc dobrej bądź myśli i bierz ze mnie starego przykład. Za czasów młodości mojej
młodzi, mości dobrodzieju, z większą aniżeli obecnie spoglądali ufnością.
– I ja z ufnością spoglądam w przyszłość, nie tak jeno może bliską.
– Niebliską jest ona i dla mnie. Mnie, mości dobrodzieju, dzień każdy liczy się podwójnie
w sensie odwrotnym. Ty się doczekasz tego, co się za lat pięćdziesiąt stanie, ja zaś kitę niebawem odwalę.
– Ach, pułkowniku! – odparł Tadeusz tonem protestacji.
– W tym może racja, że mi się śpieszy – dodał pułkownik. – Rad bym, żeby się to już
skończyło i żeby...
Tu się za język niby ugryzł, zamilkł; fajkę powoli kurzył, po chwili jednak zapytał:
– Czy ci się spać bardzo chce?
– Ij, nie. Po dzisiejszych całodziennych tarapatach ochota mi do snu odpadła.
– Chcę bowiem się z tobą, mości dobrodzieju, na czysto rozmówić.
– Mój pułkowniku! – odrzekł młody człowiek.
– Rzecz wyłożę porządkiem. Przede wszystkim, mości dobrodzieju, wziąć tu na uwagę
potrzeba, że może się dostanie brygada, a po brygadzie dywizja, a zatem ty przy awansach
zapominanym nie będziesz.
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– Nie chciałbym – wtrącił Tadeusz – awansów moich zawdzięczać wyłącznie łaskawym
pułkownika względom.
– Jużem to słyszał od ciebie, kiedyś się ze sztabu do frontu napierał, ale ci i dziś, mości
dobrodzieju, odpowiem to samo, com powiedział wówczas. Mam dla ciebie względy nie dla
twoich pięknych oczów, ale dla czego innego... A bez protekcji jakiej takiej geniusz się nawet
w czasach naszych, mości dobrodzieju, nie przebije. Czyby się Napoleon przebił bez protekcji? Owóż o tym i gadać nie ma co. Mam na myśli co innego. Ciekawym, czybyś, mości dobrodzieju, odgadł, co.
Uśmiechnął się i z cybucha się zaciągnął.
– No? – zapytał po chwili.
– Nie wiem, pułkowniku – odrzekł Tadeusz,
– Więc ci rąbnę prosto w oczy: ty się do Elżusi mojej masz!
– Pułkowniku! – głosem, w którym czuć się dawało drżenie niejakie, odparł Tadeusz, na
łokciu się podnosząc w pościeli.
– A widzisz, żem, mości dobrodzieju, w sedno trafił! Jam to widział i wiedział, pomimo
żem się w stronę tę nie patrzył niby. Powiem ci jednak coś więcej: wiem o tym, że Elżusia nie
jest ci zgoła krzywą.
– O, Boże! – westchnął młody człowiek.
– Dodam również i to, że żona moja i ja radzi byśmy ciebie za zięcia mieć. Tadeusz wyżej
się jeszcze na łóżku podniósł.
– Gdybyś się nie znajdował w za wielkim trochę negliżu, z łóżka byś wyskoczył i mnie tu,
mości dobrodzieju, scenę zrobił. Daj sobie jednak spokój. Rozumiesz teraz, dlaczego odkładania rzeczy dopuścić nie mogę?
– O, mój pułkowniku! – wyrzekł Tadeusz z przyciskiem.
– No, śpijże więc. Dobranoc ci – odezwał się pułkownik zdmuchując świecę.
– Ale ja teraz dopiero zasnąć nie będę mógł!
– Przeżegnaj się, zmów Zdrowaś Maria i do ściany się odwróć.
Nie wiadomo, czy się Tadeusz do rady tej zastosował, a jeżeli się zastosował, czy i o ile
doradzony sposób skutkował.
Przez noc w izbę brzmiało mocne pułkownika chrapanie; gdy zaś dzień zaświtał, pułkownik spał jeszcze, kiedy się Tadeusz, po cichu a prędko toaletę swoją zrobiwszy, z pokoju wyniósł. Przede wszystkim zajął się tym, żeby Tomaszowi i Jankowi ułatwić obowiązków ich
pełnienie, więc się z właścicielem hotelu, jak umiał, porozumiał, co mu z tym większą przyszło łatwością, że ten, po ręku go dłonią klepiąc, powtarzał: Brave Polonais2. Zapewnił przeto
dla Tomasza owies i siano, dla Janka – węgiel do samowara, dla nich obydwóch – śniadanie i
odchodząc, rzucił zapytanie:
– Co się z Bykiem dzieje?
– Diabli jego wiedzą, co – odpowiedział Tomasz. Janek zaręczał, że on do „bogów swoich" powróci. I Tadeuszowi się tak zdawało. Udzielił obydwom wskazówek parę i odszedł.
Do wskazówek Tomasz się w ten zastosował sposób, że konie opatrzywszy, na kamieniu
przed stajnią usiadł i wszystkim na zapytania wszelkie Francuzom udzielał odpowiedzi jednej
i tejże samej, której tu niepodobna przytoczyć.
Gdy zaś Francuz mówił co jeszcze, dodawał:
– Nie podoba się tobie? Nie moja wina.
Tęż samą odpowiedź dawał Janek zaczepiającym go na korytarzu, gdzie siedząc naprzeciwko drzwi numeru pułkownika, na przebudzenie się jego oczekiwał. Z racji odpowiedzi tej
spotkało go zdarzenie oryginalne. Przechodząca korytarzem dama jakaś zatrzymała się i słów
2

B r a v e P o l o n a i s – dzielny Polak
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kilka do niego przemówiła; on jej po swojemu odpowiedział; dama przemówienie powtórzyła; on powtórzył odpowiedź dobitniej aniżeli poprzednio. Kobieta się oddaliła i po czasie nie
jakimś powróciła, niosąc w ręku chleba długi bochenek, który Jankowi wręczyła.
Janek wziął dlatego, że zdziwił go kształt bochenka, podobny do dyla, długości chłopa sporego. Zrazu nawet nie poznał, że to chleb, a poznawszy, zamyślił się.
– Co to znaczy? – medytował. – Na co mi ona to dała? Skąd Chrancuzom przyszło wymyślać chleby takie?
Gdy tak myślał i medytował, usłyszał spoza drzwi wołanie:
– Janek!
Zerwał się z chlebem w ręku, drzwi otworzył, chleb, o odźwierek opierając, postawił i sam
obok w pozycji wyrażającej oczekiwanie na rozkazy stanął. Zamiast rozkazu spotkało go zapytanie:
– Co to? – odezwał się pułkownik, na chleb oczami wskazując.
– A to chleb taki, proszę jaśnie pana.
– Skądżeś go dostał?
– Pani jakaś dała.
– Z jakiej racji?
– Nie wiem – odrzekł Janek ramionami wzruszając. – Wzięła, taj dała.
– Nie mogłaż dać dla niczego?
– Ja do niej... Ja jej... Ja tego... A ona – bąkać począł.
– Prosiłeś, huncwocie! – krzyknął pułkownik groźnie.
– A bogdajby mnie Pan Bóg ciężko pokarał, jeżelim prosił! Ja nie... Ja tylko...
– Coś jednak zajść musiało.
– No, nie zaszło nic. Siedziałem sobie ot tam, za progiem, na stołku, a ta pani przyszła raz,
coś tam do mnie zaszwargotała; ja jej... ja do niej, a ona odeszła, wróciła i oto ten chleb mi
dała.
– Nie odzywałeś się do niej?
– Toż jam się odzywał, ale – odrzekł Janek, w łeb się powyżej karku drapiąc – nie wedle
chleba.
– At, błazen jesteś, mości dobrodzieju – rzekł pułkownik. – Niech mi się to drugi raz nie
powtórzy. – I zapytał: – Cóż Byk?
– No, nie ma.
– Hm.
– Ale on dziś, nim się gwiazda na niebie pokaże, nadejdzie.
– Konie opatrzone?
– Opatrzone. Pan porucznik...
– Dawno wstał? – przerwał pułkownik.
– O, dawno!
– No, fajkę mi podaj i samowar nastaw. Janek zawinął się i w kwadrans później stał samowarek podróżny, kipiący, z czajniczkiem na fajerce, stały szklanki i bułki, a przy stoliku
przed oknem pułkownik się golił przed zwierciadełkiem w ramkach srebrnych. Nim golenie
skończył, wpadł Tadeusz.
– O, tożem się śpieszył! – od proga zawołał i dodał oglądając się: – Alem się jednak nie
spóźnił.
– Dziś mi się spało, jak nie pamiętam kiedy – odezwał się pułkownik, od stolika wstając i
rękawy do mycia zataczając. – A to co? – zapytał, spostrzegając w ręku Tadeusza pakiet.
– Książki – odrzekł tenże.
–- O?
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– Do nauczenia się po francusku: słownik, gramatyka, rozmowy, Telemak z polskim tłumaczeniem.
– No no!
– Zawszeć się to przyda.
– Zapewne – rzekł pułkownik, stając nad miednicą mosiężną i nadstawiając dłonie, na które Janek zaczął z dzbanka wodę zlewać.
Po umyciu się i po obtarciu ręcznikiem zwrócił się do Tadeusza z uśmiechem i z zapytaniem:
– A cóż, kontent jesteś, chłopcze?
Tadeusz zamiast odpowiedzi w ramiona mu się podał i do obnażonej ręki poniżej nieco
łokcia ustami przytknął. Pułkownik go do piersi przycisnął i w czoło pocałowawszy, rzekł:
– Gdy się okazja trafi, napiszemy: ty do matki – Tadeusz ojca od lat kilku nie miał – ja do
żony mojej, i będą nas w Łybediance z niecierpliwością wyglądały, a my tam zawitamy, ty na
czele batalionu, ja...
– Dywizji – podpowiedział Tadeusz.
– Trzeba jeno okazji do przesłania listów wyszukać. Tymczasem zaś do herbaty siadajmy.
Przy herbacie:
– No, a Byk? – zapytał.
– Oglądałem się za nim – odpowiedział Tadeusz – ale gdzież tam! Paryż – ogrom, ogrom!
Byłbym zbłądził i zgubił się i ja, gdyby mi był oberżysta adresu swego nie wetknął. Wziąłem dorożkę, kazałem się wieźć do księgarni i byłem w siedmiu księgarniach, zanim się
dopytałem o słownik polsko-francuski. Przejeżdżałem przez most jakiś na Sekwanie.
– A, Sekwana!
– Ani się umywała do Wisły naszej, nie szersza od Bohu pod Winnicą.
– Co ty powiadasz? A tyle o niej ludzie gadają!
– Nie gadaliby, gdyby nie Paryż.
– Hm? A on mi się jakoś nie wydał.
– Bo go pułkownik nie widziałeś jeszcze.
– Wczoraj o głodzie przypatrywałem się mu przez dzień cały.
– Alboż to Paryż? – odparł Tadeusz. – Myśmy się na przedmieściu zatrzymali. Do miasta
przez rogatkę przejeżdżać potrzeba.
– Ciekawym.
– Po herbacie pójdziemy albo raczej pojedziemy, pułkowniku, bo ja się przewodnikostwa
nie podejmuję. Ulice – to labirynt; gdy się zaś w którą wejdzie, to tak, jakby się wchodziło w
wąwóz w górach. Trzeba dobrze głowy zadzierać, ażeby szczyty kamienic dojrzeć.
– Drezno przecie – zaczął pułkownik.
– Co Drezno?! – przerwał młody człowiek. – Warszawa przecie od Drezna większa, a
Warszaw pięć przynajmniej w Paryż by się schroniło.
– Ano, ciekawym. Po herbacie pojedziemy, trzeba jednak Jankowi dać wedle obiadu rozporządzenie. Bez Byka jak bez ręki.
– Może jako poradzimy.
– Nie będziesz przecie mięsa, jarzyn, soli, pieprzu kupował.
– Z oberżystą się rozmówię. Napiszę sobie, co mu powiedzieć chcę, i jakoś to się zrobi.
Wziął się wnet do słownika i gramatyki. Ponapisywał sobie frazesy po polsku i tłumaczył
takowe wyraz po wyrazie. Wyszły stąd potworności językowe. „Ten chłopiec będzie gotować
obiad" wypadło po francusku:
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Ce garçon sera bouillir dîner3 itp. Mozolił się nad tym Tadeusz z godzinę, niedaremnie
jednak. Właściciel zajazdu rozumieć go chciał i rozumiał. Janek ulokowany stał przy kuchni,
zaopatrzony we wszystkie do sporządzenia jadła potrzebne materiały. Naczynie miał swoje.
Stanął więc do roboty w momencie, kiedy pułkownik z Tadeuszem na ulicę wychodzili,
Pułkownik z Tadeuszem niedługo szukali fiakra z powodu, że stacja dorożek znajdowała
się nie opodal.
– Charriez nous aprčs ville – taki dorożkarzowi dał Tadeusz rozkaz.
Miało to znaczyć: „Woź nas po mieście". Dorożkarz mniej aniżeli właściciel zajazdu domyślny, o co chodzi, dopytywał się, lecz się to nie przydało na nic. Że jednak pasażerowie
zasiedli, więc i on na kozioł wsiadł, batem nad koniskami wywinął i ruszył. Nie obchodziło
go, dokąd ma jechać, jechał. Mijał ulicę jedną po drugiej; pułkownik się oglądał, głowę zadzierał, kamienice widział i od czasu do czasu powtarzał:
– Jakież to wysokie!
Dorożkarz, jadąc na oślep, trafił na most, na most Zgody (De la Concorde). Nie mógł trafić
lepiej.
– A! – odezwał się pułkownik przeciągle. I Tadeuszowi, wobec tego sztucznego uszykowania pejzażów i perspektyw, okrzyk podziwu mimowolnie z piersi się wyrwał. Na placu
Zgody pułkownik wyraził życzenie, ażeby dorożkarz zatrzymał.
– Restez!4 – zawołał Tadeusz.
Dorożkarz to zrozumiał, stanął. Pułkownik i Tadeusz wysiedli, przeszli się, obeszli dokoła
fontannę, obejrzeli obelisk, widzieli w dali bramę triumfalną i pałac Tuileryjski, do fiakra
wsiedli i ten, zamiast wieźć ich na bulwary, skręcił w ulicę Rivoli, wzdłuż arkad, pod którymi
mieści się szereg magazynów. Wyszło to im na dobre, albowiem Tadeuszowi wpadł w oczy
plan Paryża. Na widok ten od razu się domyślił, jaki z tego użytek zrobić można. Wnet więc z
powozu wyskoczył i powrócił z nabytkiem w ręku. Na zegarek spojrzał.
– Pół do pierwszej.
– Ano, wracajmy – pułkownik na to.
– Partez5– przemówił Tadeusz do fiakra – ŕ...
Adres mu pokazał, dorożkarz zrozumiał.
W hotelu obiad już czekał.
Janek ku zadowoleniu pułkownika wywiązał się z zadania. Przy stole toczyła się gawędka
o tym, co się widziało, gawędka interesująca tym bardziej, że osnuta około zagadnień, jakimi
dla jednego i drugiego były części miasta oglądane. Paryż znany im był z opisów i opowiadań.
Przed laty dwoma zdarzyła się rewolucja lipcowa, dzięki której gród ów stał się był przedmiotem zajęcia powszechnego. Rozpisywano się i rozpowiadano o nim szeroko i tak pułkownik, jak Tadeusz posiadali w pamięci i w wyobraźni swojej pewne punkty wytyczne, około
których snuć mogli domysły.
Po obiedzie Tadeusz plan rozłożył i studiować się takowy jął. Miał trudność ogromną z odszukaniem, ulicy, przy której mieszkał; jak skoro jednak ulicę tę odnalazł, wnet orientowanie
się poszło mu łatwo. Rozpoznał plac Zgody.
– A toć my byliśmy na placu Zgody, pułkowniku! – zawołał.
– Na którym się Francuzi za łby od czasu do czasu wodzą – odpowiedział tenże.
– A to ulica Rivoli. A tam dalej na prawo przedmieście Świętego Antoniego.
To ostatnie uzyskało było sławę europejską. Nazwę onego wymawiano z tym akcentem,
jaki się nadaje wyrazom malującym rzeczy wysokiej, bądź to dodatniej, bądź też ujemnej
3

C e g a r ç o n ... – ten chłopiec będzie „gotować się" (wrzeć, kipieć) obiad, zamiast cuire – gotować
R e s t e z ! – pozostańcie!
5
P a r t e z ŕ... – ruszajcie do...
4

18

wartości. Robotnicy z przedmieścia tego wsławili nie tylko przedmieście, z którego na barykady szli, ale i odzież, którą nosili. Dlatego też pułkownik na wspomnienie onego odezwał
się:
– A spotykaliśmy, w bluzach, kręci się tego po mieście dużo.
Studiowanie planu zajęło Tadeuszowi czasu sporo, tak że nie rychlej, jak około czwartej
wynurzyć się mógł znów na miasto. Wyszedł z nim i pułkownik. Wydostać się chcieli na most
Zgody, nie trafili jednak, zbłądzili i fiakrem późno do hotelu powrócili. Następnie pułkownik
Janka zapytał:
– A Byk?
– Nie ma, proszę jaśnie wielmożnego pana.
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III
Byka nie było. Dziwiło to szczególnie Janka. Szabas zaszedł, a Żyd się do „bogów swoich"
nie zgłosił. To mu się w głowie pomieścić nie mogło. Byk, który skrupulatnie obrządki religijne pełnił i regularnie modlitwy odmawiał, na szabas nie przyszedł. Dziwiło to i pułkownika.
– Miałem go za sprytniejszego – powiedział.
– Co spryt pomoże – zauważył Tadeusz – gdy w takim, jak Paryż, mieście zabłądził, bez
znajomości języka, nie wiedząc, w którym stanęliśmy zajeździe. I w lesie jednak ludzie się
orientują.
– W lesie zorientować się można po mchu; tu zaś żadna oznaka wskazówki nie daje.
– Ciekawym, czy my się orientować będziemy umieli kiedy.
– Przecież ludzi tylu w Paryżu mieszka i orientuje się.
Tadeusz czas cały na studiowanie planu i na uczenie się po francusku obracał. Telemaka z
pamięci, po polsku okres po okresie czytając, po francusku powtarzał i sprawdzał. Nudziło to
trochę pułkownika, ale pożyteczność ćwiczeń tych uznawał tak dalece, że się w takowe wsłuchiwał i zdarzało się niekiedy, że Tadeuszowi podpowiadał. Ponieważ niegdyś po francusku
mówił i zapomniał, więc mu się w mózgu jedna po drugiej otwierały te komórki pamięciowe,
co się pozamykały były.
– A widzisz – powiadał, gdy mu się raz i drugi udało.
Na zajęciu tym upłynął wieczór.
– Ale odezwał się pułkownik, wpadając Tadeuszowi we frazes jakiś – w Paryżu znajdować
się muszą nasi. Trzeba by ich odszukać. Wiem, że do Paryża wprost pojechał...
Wymienił nazwiska kilku generałów, senatorów i posłów.
– Myślałem o tym – odparł Tadeusz – pierwej jednak trzeba się nauczyć odszukiwać.
– Masz rację, mości dobrodzieju.
Studiował więc i uczył się Tadeusz dalej bez przeszkodzenia i za okazją każdą teorię do
praktyki zastosowywał. Z właścicielem hotelu rozmawiał, na miasto wychodził i wracał.
Przed obiadem pułkownik listy pisał, a po obiedzie obydwa przechadzki zażywali i wrócili,
nie potrzebując się do pomocy fiakra uciekać.
W ten mniej więcej sposób upłynął im dzień następny i znów następny. Pułkownik coraz to
częściej powtarzał, że trzeba by nareszcie kogoś odszukać.
– Żeby się z kimś spotkać!
Spotkanie nie przychodziło. Tych kilkuset Polaków co się w stolicy Francji w momencie
onym znajdowali, ginęli wśród ludności dochodzącej już wówczas do miliona. Żeby odszukać
człowieka jednego wśród tysiąca, potrzeba by, ażeby tysiąc ów na przegląd wystąpił. Inaczej
spotkanie od przypadku zależy.
Przypadek też sprowadził takowe.
Poranku pewnego Tadeusz, trotuarem przechodzc, usłyszał wyrazy mowy polskiej. W
uszach mu nagle niby pobudka zabrzmiały:
– Bodaj to wszyscy diabli porwali!
Wyrazy te wymówił jeden z dwóch przechodzących mimo niego ludzi.
Tadeusz wnet się zwrócił, dopędził ich i przemówi:
– Przepraszam panów.
– Do usług, obywatelu – odrzekł jeden z nich.
– Od kilku dni znajduję się w Paryżu i panowie jesteście najpierwszymi, których spotykam,
Polakami.
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– Potrzebujesz więc obywatel zajęcia? – zapyta ten sam.
– Przede wszystkim informacyj.
– Informacyj, hm? – odrzekł i po czole się dłonią z akcentem potarł.
– Nie wiem o niczym.
– Widać to. Teraz ci jednak, obywatelu, informacyj udzielić nie mogę, miałbym bowiem
do mówienia dużo, a spieszę się do biura.
– Mógłbym przyjść do mieszkania pańskiego – rzekł Tadeusz.
– O, nie! – podchwycił tenże. – Ja mieszkania mego nie zdradzam przed nikim. Ale wiesz
co, obywatelu, w sobotę wieczorem przyjdź do kawiarni Café de la Reyence, wejdź i ode
drzwi zwróć się na lewo w kąt. Ja tam będę siedział.
– Poznam pana przecie.
– Wątpię – odrzekł z uśmiechem znaczącym i dodał: – A więc tak: w sobotę wieczorem,
Café de la Regence. Do zobaczyska!
Rękę podał, dłoń Tadeuszowi uścisnął i szybko się oddalił.
Był to człowiek młody, słuszny, rysów oblicza niezwykłych, takich, co się w pamięć wbijają, z włosami długimi i w okularach. Z tego to powodu Tadeusz powiedział, że go pozna.
Zdziwiło go więc nieco podanie powiedzenia tego w wątpliwość.
Po odejściu młodego człowieka w okularach pozostał na trotuarze wobec Tadeusza towarzysz tamtego, mąż krzepki, z czarnymi, do góry podkręconymi wąsami, ze znakiem od cięcia
szabli na czole, z miną ostrą, lat z górą czterdzieści liczyć mogący. Odzież na nim znamionowała ochędóstwo, ale nie dostatek. Na szczelnie zapiętym surducie pyłku by przy pomocy
lupy znaleźć, zdaje się, nie można, lecz na sukni barwa się starła; buty świecące się od glansu
wzbudzały podejrzenie pod względem całości podeszew; halsztuch umiejętnie zawiązany
podpierał brodę starannie wygoloną, lecz kołnierzyki nie wyglądały spoza niego. Cała człowieka tego postawa zdradzała żołnierza; żołnierza dawnej daty, dla którego utrzymywanie
odzieży w stanie czystości niepokalanej, golenie brody, podkręcanie wąsów i układanie włosów na głowie w czubek, a na skroniach w dwa półokrągłe szeregi – stanowiły artykuły wiary.
Nie z ust też czyich innych, tylko z jego wyjść mogły wyrazy, które sprowadziły pierwsze w
Paryżu z Polakami spotkanie się Tadeusza.
– Hm – mruknął Tadeusz, gdy go młody człowiek w okularach opuścił.
– Ij! – machnął towarzysz tamtego ręką. – Jeżeli tylko o informacje chodzi, to ja – na piersi
sobie palcem wskazał – informacyj udzielić mogę więcej niż kto inny, ho!
– Proszę, bardzo proszę – odrzekł Tadeusz.
– Ale tego się tak... na trotuarze... nie robi.
– Zajdźmy więc gdzie.
– Juźci. Oto informacja pierwsza: kiedy się do pogadania ma, zachodzi się do estaminetu
na demitaskę albo ptiwerek, albo na demitaskę z ptiwerkiem.
Mówiąc to, palcem gestykulował.
– Cóż bo to jest? – zapytał Tadeusz, dla którego wyrazy spolszczone „demitaska" i „ptiwerek" niezrozumiałe były.
– O, to się wnet pokaże. Proszę. Poszli jeden obok drugiego i przewodnik Tadeusza zaczął:
– Tu, panie, estaminetów niby nasiał: na ulicy każdej po kilka, a na dłuższej po kilkadziesiąt. A do jakiego? – zapytał.
– Jak to? – odparł Tadeusz.
– Bo tu estaminety rozmaite są: jedne z marmurami, drugie blachą wykładane, trzecie takie, w których się guta na stojączki bierze. Do jakiegoż zajdziemy?
– Mnie wszystko jedno.
– I mnie wszystko jedno. Ponieważ jednak do pogadania, a zatem do posiedzenia mamy,
więc zajdziemy chyba do porządniego. Co?
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– Dobrze.
– Najporządniejszy tu jest Mére Moro, ale to daleko. Guta jednak wszędzie jednakowa. O
ja Paryż, panie, jak kieszenie swoje znam!
Ze słowem ostatnim wprowadził Tadeusza do szynku zaopatrzonego w stoliki marmurowe
i stołki wypychane, a czerwoną, aksamit imitującą, tkaniną obciągnięte. Przed zajęciem miejsca stołek strzepnął, do stołu dla dowiedzenia się, ażali nie wilgotny albo nie zaprószony, palcem się dotknął i z akcentem uznania odchrząknął.
– No, a teraz – zaczął. – Ale a...! – przerwał sobie wąsy z lekka gładząc. – Najpierw ja się
poinformować muszę, z kim mam honor, z panem czy z obywatelem?
– Jak się panu podoba – odparł Tadeusz, któremu z historii nie obcym było znaczenie wyrazu „obywatel".
– Mnie się podoba i to, i owo, bo dla mnie to tam, panie wszystko jedno; ale nie jedno dla
wszystkich, a z ludźmi żyjąc, trzeba ludziom basować. Otóż ja dlatego i pytam. Ponieważ
jednak pan mnie panem zwiesz, więc i ja pana panem zwać będę. Co?
– Dobrze. – Tadeusz na to.
– Więc tedy co? – zapytał ze skierowanym na stół gestem.
– Co? – odparł Tadeusz.
– Demitaska czy ptiwerek?
– Nie rozumiem, co to znaczy.
– A, toż z pana nowicjusz! Od jak dawna pan w Paryżu?
– Dziś dzień piąty.
– Co?! – wykrzyknął zdziwiony. – Jam już w dniu pierwszym rozumiał. Ale zaraz zrozumiesz i pan.
Rzekłszy to, na garsona kiwnął i następujące rzucił mu wyrazy:
– Deux demi tasses et deux petits verres!6 –i do Tadeusza mowę zwracając, prawił: – Jam,
panie, Paryż bardzo prędko poznał; w dni pięć znałem go już na wylot i w Mére Moro byłem.
Gdy garson po filiżance kawy czarnej i po kieliszku koniaku podał, znawca Paryża, palcem
na filiżankę i kieliszek wskazując, tonem ex cathedra7 rzekł:
– Oto, panie, demitaska, a to – ptiwerek. Możesz pan jedno z drugim zmieszać albo jedno
wypić osobno, drugie osobno, zależy to od woli pańskiej. Palisz pan?
– Nie – odpowiedział Tadeusz.
– Ja bo palę. Noszę z sobą zawsze briulgielkę i blagę, ale pan mnie – zapytał – traktujesz?
– Czyż może być inaczej? – odpowiedział Tadeusz.
– Garson – zawołał – cygaro!
Cygaro zakurzył i prawił dalej:
– Traktowałbym pana ja, ale ha, u nas tu bieda, bieda, końce się nie schodzą. Robotę miałem, straciłem, bom się walać nie chciał; i mam tam wprawdzie jakąś, ale takiej, która by mi
przynajmniej brody golić nie przeszkadzała, wydeptać nie mogę. Żużel chicuje, ale on nigdy
nic wyraźnie nie mówi.
– Co za Żużel? – zapytał Tadeusz.
– A ten, z którym mnie pan spotkałeś. To głowa, o, głowa! Obywatel, ale się z nim dogadać nie sposób.
– Cóż tu jednak słychać?
– Jak to co?
– Polaków tu dużo?
– O, nie zliczyć!
6
7

D e u x d e m i... – dwa razy po pól filiżanki (kawy) i dwa kieliszki
E x c a t h e d r a (łac.) - z katedry; tu: ze szczególną powagą, pewnością siebie
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– Co porabiają?
– Kłócą się.
– O co?
– Diabli ich wiedzą, o co. Z jednej strony demokraci, z drugiej – arystokraci, kłócą się. Ja
bo co prawda nie mieszam się ani do jednych, ani do drugich. Z tymi jestem demokratą, z
tymi – arystokratą. Do tych mówię: „obywatelu", do tych: „panie". Mnie o to tylko chodzi,
żeby czy to przez demokratów, czy przez arystokratów, gdzie, w biurze jakim, posadę złapać,
przycupnąć i czekać. Wielkich rzeczy nie szukam. Bylebym był niegłodny, odziany i na demitaskę z ptiwerkiem i na tytoń miał; za niczym więcej nie gonię. Czasami mi się żenić zachciewa, ach, hospody Boże! Ale gdybym nawet miał posadę na sto franków miesięcznie, nie
żeniłbym się. Siedziałbym cicho i czekał, ażby mnie powołano.
– Dzego? – wtrącił Tadeusz.
– Na koń! Jam, panie, wachmistrz z siódmego ułanów, awansowany na podporucznika i
ozdobiony krzyżem, Walenty Zdziórpiński do usług pańskich.
Nazwisko swoje z dumą pewną wymówił.
– Do czegóż by mnie, jeżeli nie na koń, powołano? – dodał, kieliszek do filiżanki wypróżniając.
– Czy to nastąpi? – bąknął Tadeusz.
– Jak Bóg na niebie.
– Kiedy?
– Jak się Mazury wyszykują.
– Mazury? Jakie?
– Cha! cha! cha! – zaśmiał się Zdziórpiński. – Cha! cha! cha! Jak to zaraz w panu nowicjusza znać. Mazury – to Francuzi. Owóż Francuzi szykują się po cichu i poprowadzi ich – tu
głos nieco zniżył – sam Ludwik Filip.
– O!– odezwał się Tadeusz tonem zdziwienia.
– Tak, tak. Wiem o tym ze źródła pewnego. Dlatego to Ludwik Filip kazał siebie na pięciofrankówkach z wiankiem na łbie odbić. Wianek ów znaczy, że on sam dowodzić będzie. Ciekawy byłem wodzowi temu w ślipie popatrzeć. Umyślniem w tym celu na paradę chodził, no i
widziałem.
– I cóż?
– Tfu! Morda jak u biskupa, goła jak... Ale – dodał w sposobie refleksji – i Napoleon wąsów nie nosił. Więc z Ludwika Filipa wódz może być niezły, przynajmniej doświadczeniem
nauczony, nie zrobi tego, co tamten w roku dwunastym.
– Ha, żeby się też słowa pańskie sprawdziły jak najprędzej! – westchnął Tadeusz.
– Kiedy, nie wiem, ale że się sprawdzą, za to sobie łeb dam uciąć.
Tadeusza we względzie informacyj nie to, co mu Zdziórpiński prawił, głównie interesowało, to bowiem w treści esencjonalnej wchodziło jako część integralna i zasadnicza do tych
widoków i nadziei, jakie on z pułkownikiem z Niemiec wywieźli. Świadkowie okazów
współczucia entuzjastycznego, słuchacze oklasków, z jakimi ludność Polaków przez ojczyznę
Goethego i Schillera przeprowadzała, nie mogli na przyszłość nie liczyć. Rachunek ów
Zdziórpiński wypowiadał rubasznie i nie wypowiadał nic, co by nowiną dla Tadeusza było.
Nowość dla niego w chwili tej polegała na informacjach bliższych, nie do koniunktur politycznych, ale do osobistości się odnoszących. Dlatego też, przerywając nagle Zdziórpińskiemu rozumowania, zapytał go o paru generałów, kilku pułkowników, posłów, o senatora jednego i drugiego. Na wszystkie te zapytania odpowiedzi, jakie dawał, streścić się dadzą w następującej:
– Nie wiem; w dziury powłazili i siedzą; i dobrze robią, mają czekać o czym, więc czekają.
Stąd wysnuł zwrot dla siebie:
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– A ja bym czekał, gdybym miał o czym. Niech diabli porwą! Depcę, depcę i nic sobie
ludzkiego wydeptać nie mogę. Niekiedy brak mi na chleba kawałek.
Wyznanie to Tadeusza w serce tknęło.
– Gdybyś mi pan – dodał Zdziórpiński – posadę jaką w biurze wskazał, gdybyś się przypadkiem o wakującej gdzie dowiedział, powiedziałbym panu: Bóg zapłać.
– Proszę mi wierzyć, nie omieszkałem tego uczynić, ale później chyba – odpowiedział Tadeusz.
– To się rozumie.
– Teraz zaś, na tymczasem, racz pan przyjąć...
Kiedy Tadeusz do kieszeni po sakiewkę sięgnął, Zdziórpiński rękę przez stół wyciągnął,
brwi sfałdował i przemówił:
– O, wara! Traktament przyjmuję, jałmużny nie? Zapłać pan za demitaski, ptiwerki i cygaro.
Tadeusza słowa te mocno zmieszały.
Zdziórpiński spostrzegł to, wnet złagodniał, uśmiechnął się i rzekł:
– Omyliłeś się, młody panie. Nie grzech to jednak. Koń ma cztery nogi, a potyka się. Dałem ci informacje jak najdokładniejsze i jak najobszerniejsze; tyś mi traktament dał: kwita z
byka za indyka; a jeżeli chcesz byka, to ci nim służyć mogę. Byk jeden po Paryżu chodzi i
dopytuje się o pułkownika Szalawskiego.
– Gdzie on?! – wykrzyknął Tadeusz.
– Gdzie? Nie wiem. U mnie dziś i wczora nocował. Powiedziałem mu, żeby i na tę noc
przyszedł, jeżeli nie znajdzie pułkownika, którym się trapi.
– Ależ to się doskonale zdarzyło! – zawołał Tadeusz. Proszę mi adres swój dać!
– Owszem, mieszkam na ulicy piekielnej, rue de 1'Enfer, numer... piętro siódme. Francuzi
liczą szóste, dlatego że za piętro nie liczą .antresoli, nie mówiąc już o dole. Po naszemu byłoby ósme. Omylić się nie można, bo wyżej wyjść już nie sposób. Nie przychodź pan jednak ani
przed jedenastą wieczorem, ani po ósmej rano.
Tadeusz sobie adres zanotował i rzekł:
– Będę więc panu służył albo dziś po jedenastej, albo jutro przed ósmą.
– Owszem, owszem, będzie mi to bardzo miło. In gratiam8 pańskiej wizyty ofiarowałbym
panu ptiwerek, gdyby nie suchoty w kieszeni.
– Jeżeli pan pozwoli, żebym mu ofiarował? – zapytał Tadeusz trochę nieśmiało.
– Hm?
– Proszę pana.
– Hm?
– Bardzo proszę.
– Ha! Cóż robić? Napijwa się. Drugi ten kieliszeczek wychylony został ze stuknięciem się:
„Na zdrowie!"
Zdziórpiński po wychyleniu powiedział:
– Basta! Płać pan i nie zapomnij dla garsona dwa susy na tacy zostwić. Taki zwyczaj.
Trzeba, żebyś pan o nim wiedział.
Tadeusz zapłacił i podając Zdziórpińskiemu na pożegnanie dłoń do uścisku, powiedział mu
nazwisko swoje.
– Miarnowski? Bardzo mi miło. Z jakiej, jeżeli wiedzieć wolno, broni?
– Z piechoty.
– Ph, nie myślałem – rzucił od niechcenia. – Wydawałeś mi się kolega z akademików albo
z saperów.
8

I n g r a t i a m (łac.) – na cześć, z okazji.
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– Skądże to?
– Z miny i z czupryny. Na panicza wyglądasz.
– Do zobaczyska! Ale, ale – dodał jeszcze – do mnie, wchodząc, puka się.
– Dziękuję za ostrzeżenie – odrzekł Tadeusz.
– Nie ma za co. Prosty do informacyj innych dodatek.
Rozeszli się.
Tadeusz, który przed herbatą był wyszedł, spóźnił się i zastał pułkownika w humorze niekoniecznie różowym.
– Herbatę musiałem sam pić – rzekł. – Gdzieżeś się tak zagapił, mości dobrodzieju?
– Opyt o Byku miałem.
– No?
Tadeusz opowiedział o spotkaniu i o rozmowie ze Zdziórpińskim, który w potoku informacyj jedyną przydatną dał przypadkiem. Gdyby był przysłowia: „Kwita z byka za indyka"
nie przytoczył, nie byłby o Byku wspomniał i Bóg wie, kiedy byłaby doszła wiadomość o nim.
Wiadomość ta pułkownikowi humor poprawiła.
– Każże Jankowi, niech dla ciebie samowar nastawi.
– Jam pił demitaskę i dwa ptiwerki.
– Cóż to za napoje?
Tadeusz wytłumaczył znaczenie tych wyrazów przyswojonych.
– Czemuż oni tego po polsku nie nazywają?
– I mnie się zdaje, że zrobiliby lepiej, gdyby mowy swojej nie kaleczyli.
– Napijesz się jednak po koniaku herbaty?
– Jeżeli pułkownik nalegasz.
– Napij się, Janek w kuchni być musi.
Tadeusz wyszedł niebawem, powrócił i wkrótce później pojawił się na stole samowar kipiący. Pułkownik, trzymając się reguły obrazowo wyrażanej za pomocą przysłowia: „Dla
kompanii dał się cygan powiesić", do stołu zasiadł. Tadeusz się odezwał:
– Myślę nad tym, kiedy po Byka pójść. Czy dziś po jedenastej?
–Co byś się po nocy tłukł!
– Więc mi radzisz pułkownik jutro?
– Zapewne. Do czego Byk w nocy? Niech się tam prześpi, a jutro od rana do roboty mojej
stanie. No, to i chwała Bogu – dodał w końcu.
Dodatek ostatni, wymówiony zupełnego zadowolenia tonem, szlachcica polskiego malował
doskonale. Zadowolenie tyczyło się Byka, bez którego pułkownik uczuwał brak i oswoić się
wcale z nim nie umiał. Życie jego pozbawiło się jednej z części swoich organicznych. Szlachcic przez całych dni pięć nie miał przy sobie Żyda! Obywał się wprawdzie bez niego, brak mu
wszakże zawadzał i mitręgę sprawiał. Wszak się człowiek obywa bez ręki i bez nogi.
Więc też rzecz odłożoną została do dnia następnego.
Nazajutrz nie Tadeusz przed pułkownikiem, ale pułkownik raniej aniżeli Tadeusz się obudził. Obudził się i na zegarek ustawicznie spoglądał, przykładając go od czasu do czasu do
ucha, czy idzie, czy się nie późni. O późnienie się podejrzewał go mocno i już, gdy szósta
dochodziła, miał zamiar na Tadeusza zawołać, ale Tadeusz obudził się sam.
– A która tam u ciebie, mości dobrodzieju?
– Szósta bez pięciu – odparł Tadeusz.
– No, proszę. I u mnie ta sama. A chciałem już budzić ciebie.
– I czego to się pułkownik tak obudził rano?
– Czego? Hm, śnił mi się ten huncwot, Byk; snu sobie całego nie przypominam, ale w
końcu przyszło do tego, żem go miał w pysk trzepnąć; zamachnąłem się i obudził. Idziesz
tedy?
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– Wymiarkuję tak, żeby o siódmej trafić.
– Bylebyś się nie spóźnił.
– O, nie!
W dniu poprzednim jeszcze wymiarkował z planu położenie ulicy de 1'Enfer i drogę znał.
Nie było to wcale blisko. Ubierał się więc prędko i jak skoro toaletę swoją ukończył, nie
zwlekając ruszył. Za odchodzącym pułkownik posłał zapytanie:
– Przed dziesiątą, mości dobrodzieju, z powrotem będziesz?
– Niezawodnie.
Szybkim krokiem przechodził z ulicy w ulicę. O trzy kwadranse na siódmą znajdował się
już przed Odeonem, siódma dochodziła, gdy wyczytał na domu numer, który miał zanotowany.
W domu, jednym z owych dużych, dla lokatorów budowanych, paryskich domów, rozpoczął peregrynację na schody i na czwartym już piętrze uczuł znużenie mocne, przejście bowiem z piętra na piętro, acz niedługie, stromym było i wywierało skutek ten sam, co wchodzenie na górę spadzistą. Od czwartego więc piętra zwolnił chodu i po niejakim czasie znalazł
się na poddaszu, na korytarzu, na który wychodziły drzwiczki od mieszkań, następujące szeregiem jedne obok drugich. Łatwo było domyślić się, że jedne z drzwiczek tych prowadzą do
mieszkania Zdziórpińskiego; ale które? Tadeusz podszedł do najbliższych i znalazł na nich
napis, na kartce przybity. Było to nazwisko jakieś francuskie. Na drzwiczkach obok toż samo,
dalej znów toż samo. Szereg cały przeszedł i w szeregu tym znajdowały się drzwiczki jedne
tylko bez napisu, umieszczone pomiędzy dwojgiem, z których te, co były na prawo, nosiły na
sobie napis nazwiska chłopca od rzeźnika (garçon boucher), na lewo – szwaczki od bielizny
(couturičre en blanc), panny Blanki Bouillie (Blanche Bouille). Nazwisko to zafrasowało Tadeusza z powodu, że w polskim wyrazów tłumaczeniu oznaczało: „Biała gotowana". Tadeusz
przeszedł korytarz raz i drugi. Kiedy po raz drugi przechodził, drzwi szwaczki wpół się otworzyły i wpół się wysunęła przez nie głowa kobieca w czepeczku białym. Głowę zdobiło śniadawe, ale cale nieszpetne, oczami czarnymi oświetlone oblicze. Oczy owe Tadeusza spojrzeniem oblały i głowa się schowała. Tadeusz w niepewności, co ma czynić, i domyślając się, że
drzwi bez napisu muszą być chyba drzwiami Zdziórpińskiego, stanął. W chwili tej w mieszkaniu szwaczki słyszeć się dało głuche o ścianę stuknienie, a jak skoro stuknienie owo do
słuchu Tadeusza doszło, wnet drzwiczki bez napisu otworzyły się i wypadł z takowych Byk z
okrzykiem na ustach:
– Panie poruczniku!
Twarz jego radością jaśniała. Tadeuszowi się do kolan pochylił, śmiał się, wyrazy urywane
wymawiał i zachlipywał się.
– Proszę, proszę – odezwał ,się ze środka głos Zdziórpińskiego. – Korytarz a ulica to
wszystko jedno, a na ulicy w Paryżu ludzie się nie witają. Paryż to nie Końska Wola.
Tadeusz i Byk do środka weszli i ten ostatni odezwał się:
– Ny, ja miszlał już, że zginę.
– A – odparł Zdziórpiński– zginienie ci nie zagrażało od chwili, jakieś się ze mną spotkał.
– Ny, ja nie wiem, ny.
– Ale ja wiem. Wyrobiłem mu już – do Tadeusza mowę zwrócił – miejsce w estaminecie.
Byłby szynkował, jak szynkował w Polsce. Chodziło jeno o to, ażeby kaftan na odzież przyzwoitszą zmienił, po francusku się poduczył i od chlipania się oduczył.
– Ny? ny? – powtarzał Byk.
– No, więc chodźmy – odezwał się Tadeusz.
– O! – podchwycił Zdziórpiński. – Ja panów tak, na sucho nie puszczę. Kawę razem wypijemy.
– Dziękuję, przepraszam – wymawiał się Tadeusz.
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– Nie ma: „Dziękuję, przepraszam". Siadać i rozgościć się proszę. Wszystko gotowe –
rzekł, ręką na stojący pod okienkiem w dachu stolik wskazując.
Na stoliku stały cztery duże filiżanki, pośrodku talerz z chlebem i nożem. Stolik przykrywała gazeta. W izdebce długiej, wąskiej i niskiej panowała czystość wzorowa. Podłoga zamieciona, łóżko zasłane; na ścianach i suficie pochyłym pyłu ani śladu, równie jak na sprzętach bardzo skromnych i na komodzie starej, obok której stały świecące się połyskiem buty z
ostrogami. Na ścianie wisiał kaszkiet ułański, a pod nim pistolety i szabla z pendentem i temblakiem srebrnym.
Powiedziawszy „wszystko gotowe", Zdziórpiński w ścianę boczną pięścią zastukał. Odpowiedziało mu na to stuknięcie pojedyncze, po którym w chwil kilka do izdebki weszła ta sama, co przeze drzwi na korytarz wyglądająca, kobieta, niosąc w ręku jednym imbryczek do
kawy blaszany, w drugim – garnuszek gliniany.
– Dzień dobry – odezwała się wchodząc. Zdziórpiński zaprezentował jej Tadeusza, wymawiając wyrazy francuskie z akcentem polskim i w szyku niekoniecznie poprawnym.
Panienka, uśmiechnąwszy się do gościa wdzięcznie, jęła się wnet kawą i mlekiem filiżanki
jedną po drugiej po kolei napełniać. Po ukończeniu czynności tej miejsce za stolikiem zabrała
i tonem inwitacji odezwała się:
– Panowie, do dzieła!
I sama przykład dała, odkrawając sobie chleba kromkę.
Byk wzbraniał się obok Tadeusza miejsce zająć. Zdziórpiński jednak zmusił go niemal,
usiadł przeto, kawę cedził i na Tadeusza z rozrzewnieniem spoglądał.
Tadeusz lękał się, ażeby się to nie przeciągnęło. Obawa jego jednak płonną się we względzie tym okazała. Panna Blanka prędko się z kawą załatwiła, wstała, dłoń do uściśnienia każdemu z obecnych podała, Zdziórpińskiemu w oczy z przymileniem popatrzyła i imbryczek i
garnuszek zabrawszy, wyszła. Gdy za drzwiami była, Zdziórpiński następujące wystosował do
Tadeusza zapytanie:
– A co dziewka? Prawda, że niczego?
Nie można było inaczej jak twierdząco na pytanie to odpowiedzieć, w rzeczy samej była to
dziewczyna przystojna, zwłaszcza zaś zgrabna i szykowna, taka, o jakiej Francuzi powiadają,
że jest do chrupania (ŕ croquer).
– Gdybym na nią kiwnął, dziś by za mnie z wyskokiem poszła, ale...
Tu palcem na kaszkiet ułański i na szablę wskazał.
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IV
Trudno byłoby opowiedzieć, trudniej jeszcze opisać wzruszenie z jakim Byk powitał pułkownika. Niemniej atoli i pułkownik wzruszeniu uległ. Pierwszy nie krył się z tym, że mu się
zza powiek łzy wydobywały; obcierał je chustką kraciastą, połykując wyrazy, które mu się do
ust cisnęły. Drugi przez chwil kilka nie był w stanie wymówić czego innego, jak:
– Błaźnie, a, błaźnie!
W końcu atoli przezwyciężył się i dodał:
– Mości dobrodzieju.
Jak skoro dwa te wyrazy z ust mu wypłynęły, wnet odzyskał równowagę, odchrząknął i zapytał:
– I gdzieżeś się podziewał?
– Ny, gdzie? Jam się podziewał w Paryżu.
– Zagawroniłeś się?
– Jak ja się zagawronić miał, kiedym ja odszedł, ażeby zajazdu wyszukać, wrócił i do bryki
trafić nie mógł. Idę, patrzę ledwie mi oczy nie wyłażą: bryki nie ma. Ulica, zdaje się, ta
sama, a bryki nie ma. Chodził ja, stawał, znów chodził, ucho nastawiał: nie ma i nie ma. To
ja tak w końcu spotniał, że się ze mnie ciurkiem lało. Począłem ja ludzi pytać: „Bryka?
bryka?" i nic; aż człowiek jeden zatrzymał się i powiedział do mnie: „Brik?" Jam mu odpowiedział: „Bryka". A on mnie po ramieniu poklepał, kiwnął na mnie, prowadził, prowadził i zaprowadził... do cegielni. Główka moja biedna! Cegielnia hen za miastem, a tu noc.
Nu, to ja już tego powiedzieć nie umiem, co ja wtedy myślał! Jam sobie jeszcze po nocy
chodził, ale już tak, ot, aby chodzić, i zmęczył się, i pod murem przysiadł, i zasnął, ot co!
– No, a na drugi dzień? – pułkownik na to.
– Na drugi dzień ja znów chodził .i chodził, i chodził.
– Toć ci szabas zapadał.
– Aj waj – ręką Byk kiwnął.
– Jakżeś szabas spędził?
– Ny, jak? Nad wodą.
– Nad jaką wodą?
– Dobił się ja nad wieczorem do rzeki jakiejś i usiadł, a jak słońce zaszło, witałem i głośno
się do Pana Boga modlił i potem znów usiadłem. Na niebie gwiazdy powychodziły i w wodzie
je widać było, a jam sobie mówił, że to świeczki szabasowe. I myślałem sobie, że w wodzie
tej ryby pływają, że w niej pływa ten szczupak, co byłby dobry faszerowany.
– Nie nasycało cię to, biedaku – wtrącił pułkownik.
– I stanęli mi w oczach – ciągnął Żyd – mój stary tate i moja stara mame, i moi bracia, i
moje siostry, i bachory wszystkie, jak one w świetle przy stole siedzą, a na stole kugel i łokszyna, i rosółflajsz, i ogórki, i rybka, i wszystko to mi w oczach tak stanęło, że... że... – tu się
zachlipywać mocno począł – że zdawało mi się, że słyszę psów ujadanie „ham, nam," w Łybe... w Łybe... w Łybediance.
Wyraz ostatni z powodu ściągnięcia w gardle ledwie wymówić zdołał.
Pułkownika także w gardle ścisnęło. Za ściśnięcie to rozgniewał się sam na siebie, ale
gniew spędził na Byka.
– Dureń-żeś – rzekł – dureń, mości dobrodzieju. Cóż dalej?
– Ny, co dalej? Nad rzeką ja spał, a na drugi dzień szabasował. Jużem nikogo i nic nie szukał. Znaleźli mnie sami.
– Kto?
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– Nasi.
– Żydzi?
– Nie, Polacy. Po chałacie mnie poznali i do mnie:
„Coś za jeden? Skądeś?" A ja do nich: „Nie widzieli wy, panowie, gdzie pułkownika?" Jak
się pokazało, że nie widzieli, to ja im wspomniałem, żem trzy dni nie jadł, a dwie noce pod
gołym niebem nocował, i oni mnie, niech im Pan Bóg da zdrowie, pokarmili i przytulili. Ja
dzień cały .chodził i szukał, a na noc .przychodził do tego... jak jego?
– Zdziórpińskiego – podpowiedział Tadeusz.
– Ny, rychtyk, Dzir... Dzir... de – cmoknął – co to za dobry człowiek!
– Jakżeś tam spał? – Zapytał Tadeusz. Łóżko jedno.
– W tymże łóżku spał on, spałem i ja; on na skraju, ja od ściany. Rano pili my kawę: on, ja
i panna Blansza, i po kawie rozchodzili się każde w stronę swoją.
– Cóż to za Blansza? – zapytał pułkownik.
– Jedna panna, szwaczka. Na dzień cały na robotę idzie, a co rano ze Dzirbińskim kawę
pije. W niedzielę tylko, w niedzielę oni razem byli.
– W domu?
– Nie. Po kawie jak poszli, to nie wrócili aż w nocy z koszykiem próżnym.
– Z jakim koszykiem?
– Z takim, w którym był chleb, ser, coś tam jeszcze i jajka na twardo. Ona mi dwa jajka
dała i chleba kawałek, niech jej za to Pan Bóg wynagrodzi.
Pułkownik miał do zadania zapytanie jeszcze jedno, a mianowicie:
– Powiedzże mi, Byku, mości dobrodzieju, jakeś ty się bez bogów swoich obchodził?
– Ny, jak? Ja się Panu Bogu żalił i tyle. Toć nie ja temu był winien, żem do nich nie trafił.
Pan Bóg dopuścił.
Westchnął Byk.
Pułkownik zmienił materię rozmowy, zapytując, co tam słychać. Zapytanie to wchodziło
do zwyczajów szlacheckich. Wiadomości żydowskie miały czasów owych w mniemaniu
szlachciców polskich znaczenie ogromne; zastępowały one gazety i uchodziły za najwiarogodniejsze, było więc niepodiobieństwem, ażeby o nie pułkownik nie zapytał.
– Co szlichać? – odparł Byk, głowę nieco na bok przechylając i palec ku brodzie podnosząc. – Szlichać...
– Będzie wojna?
– Będzie – rzekł tonem pewności zupełnej.
– Nie widziałeś tu Żydów?
– Toć –cmoknął z akcentem przeczenia. – Tu nie tak, jak u nas. Naszych Żydów tu nie ma,
a choć jacy są, to ich poznać nie można.
– Widziałeś Polaków?
– Widziałem.
– Dużo?
– Kilkanaście, ale oni się tu chowają.
– Jak to?
– Ny, tak. Im w Paryżu mieszkać nie wolno. Pędzą ich het.
– Dokąd?
– Do jakicheć tam zakładów. Ny, nie wiem – rzekł ramionami wzruszając. – Nie dopytałem się, bom pytał o jaśnie wielmożnego pana, a oni mi odpowiadali:
„W zakładzie zapewne". To jam już do zakładu chciał, alem nie wiedział, gdzie to jest. Jeden powiadał tam, drugi tam, trzeci tam; ny, i ja nie wiem.
Wiadomość ta zafrapowała i zafrasowała tak pułkownika, jak Tadeusza. Pojąć nie umieli,
co ona znaczy. Pędzą do zakładów? Cóż to za zakłady? Przede wszystkim niezrozumiałym
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był wyraz, którego znaczenie zależy od rozmaitych zastosowań specjalnych. Z rzeczownikiem
„zakład" łączy się czasownik ,,zakładać się o co" i czasownik „zakładać co". Pierwszy jednak
nie nadawał się zgoła do rozwiązania zagadki, do jakich bowiem „zakładów o co" Polaków
pędzić mogli? Pozostawał drugi, który byłby pozostał zagadką nie rozwiązaną, gdyby Tadeusz
nie zajrzał był do słownika. Ze słownika odczytał w głos, co następuje:
„Zakład – dépôt, substantif masculin, punkt, gdzie się zbierają żołnierze w służbie czynnej".
– A – zawołał pułkownik – rozumiem! Zakład, depo. No tak, widocznie, mości dobrodzieju, o wojnie myślą.
– Miszlą, miszlą – potwierdził Byk. Pułkownik kazał Jankowi fajkę świeżą nałożyć, zakurzył i do Byka tak się odezwał:
– Teraz przeto, mości dobrodzieju, kiedyś się odszukał, pilnuj się, żebyś się znów nie zgubił.
– Czy to ja się kiedy gawronił? – zaprotestował Żyd.
– No, no, znamy się na tym.
– Nie potrzebuje czego jaśnie wielmożny pan? – podchwycił, chcąc zapewne za pomocą
zapytania tego zneutralizować wymówki i upomnienia.
– Właśnie, że potrzebuję. Wyszukaj ty mi jakiego introligatora doskonałego.
– Ny – odparł Byk – wyszukam.
– Tylko doskonałego i pewnego, takiego, co by w skórkę oprawiać umiał i nie zaprzepaścił
tego, co mu dam. Gdyby zaprzepaścił, łeb bym mu, mości dobrodzieju, urwał. Zdarły mi się
okładki warszawskie.
Rzekłszy to, wydostał z zanadrza pugilares, jak zwykle pugilaresy, składany, ale cienki.
Skórka na nim ciemnowiśniowa zużyła się, starła, na rogach zwłaszcza i na zgięciu. Bykowi
zniszczenia zewnętrzne pokazał i otworzywszy, pokazał to, co się wewnątrz znajdowało. Tadeusz podszedł i patrzył razem z Bykiem, który głową pokiwawszy, rzekł:
– Jaśnie wielmożna pani, jaśnie wielmożna panienka.
Były to dwie na kości słoniowej miniatury, rozdzielone, ażeby się jedna o drugą nie tarły,
podwójną, białą ćwiartką atłasową. Jedna przedstawiała kobietę lat czterdziestu z górą, w lokach, kapeluszu i tyftykowym, na pół z ramion osuniętym szalu; druga – młodą, o obliczu
życia i wdzięków pełnym, modrooką szatynkę. Starsza miała na sobie suknię jedwabną, brązową, młoda – sukienkę błękitną. Przez chwilę Tadeusz i Byk przypatrywali się miniaturom
tym, wreszcie:
– Ny – odezwał się Byk.
– Chcę oprawy pięknej, a na urząd, żeby mi się nie starła jak ta – rzekł pułkownik, pugilares składając.
Byk rękę wyciągnął.
– Nie, pierwej się dowiedz. Widziałem po sklepach tutejszych – ciągnął pułkownik –
oprawy bardzo ładne, ale niekoniecznie we względzie mocy pewne.
– Zajmę się tym i ja – odezwał się Tadeusz.
– Ot, to my z panem porucznikiem we dwóch znajdziemy introligatora, jak należy.
– Chciałbym miniatur z rąk nie wypuszczać – pułkownik na to.
– Ny, a jakże je oprawić? – odparł Byk.
– To prawda, więc ty mi, Tadeuszu, będziesz odpowiadał za nie.
Przeszedł się razy parę po pokoju i zaczął:
– Zdziórbiński... Kręto, jak się zdaje, koło niego.
– Bieda! Chodzi on na robotę jakąś, ale nie powiada na jaką. Wychodzi do niej, nim dzień
zaświta i powraca na kawę, a potem znów wychodzi.
– Cóż to za robota taka?
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– Nie wiem. Sypia trzy, cztery godziny nie dłużej.
– Podporucznik? – rzucił pułkownik zapytanie.
– Stopień podporucznika, jak powiadał, przyznano mu po kampanii.
– Więc on w stopniu tym do szeregów wstąpi. Trzeba by go do nas na obiad poprosić.
– Nie dziś wszakże.
– Na jutro, na jutro, na kiedykolwiek.
– Niech – podchwycił Byk – jaśnie wielmożny pułkownik do niego wedle obiadu napisze
na liściku, a ja mu liścik jutro rano zaniosę i dowiem się, kiedy przyjdzie. Tak będzie ze
wszystkim recht.
– Hm, dobrze – odrzekł pułkownik, dał Bykowi dyspozycyj kilka i powrócił do tego trybu
życia, jaki sam przez się podróżnym naszym w Paryżu się ułożył.
Przed wyjściem po obiedzie na przechadzkę Tadeusz plan studiował i odezwał się:
– Szukałem Palais-Royal, znalazłem i zdaje mi się, że stamtąd niedaleko do tej kawiarni, w
której się mam z Żużlem w sobotę zejść. Czybyśmy do kawiarni tej zajść nie mogli?
– Po co?
– Po cokolwiek, na lody, na dymitaskę.
– Kaleczysz już i ty mowę polską.
– Żartem.
– Żartem, żartem, a przyzwyczaisz się i potem, gdy przyjdzie ci zalecać się o rękę Elżusi,
będziesz mówił nie „ręka", ale „męka". A to będzie paradnie! „Proszę pani o mękę" – mówił
pułkownik, podrzeźniając Tadeusza.
Podżartowując tak wybrał się i wyszedł.
Do Palais-Royal wędrówce nasi z łatwością trafili i wszedłszy tam, żywo się zajęli wystawą klejnotów, stanowiącą specjalność galerii krytych. Pułkownika zainteresowała mocno wystawa orderów i pasmanterii wojskowych. Przypatrywał się i uwagi czynił; jedne przedmioty
chwalił, drugie ganił; niektóre sznury i kutasy ostro krytykował.
– Do liberii to ujdzie, ale do munduru nie. Zaszedł wreszcie do kawiarni. W dzień gorący
lody się przydały. Tadeusz, wchodząc, zrekognoskował położenie tego na lewo kąta, w którym na niego oczekiwać miał Żużel, i pułkownikowi sprawę z rekonesansu swego zdał.
– Uhm – odezwał się ten ostatni – byle nie zawiódł.
– Obiecał solennie.
– Byle informacje jego dokładniejsze były aniżeli tamtego.
Tych słów kilka, pomiędzy jednym a drugim zamienionych, zwróciły na siebie uwagę siedzącego nie opodal, a czytaniem gazet zajętego jegomości. Od gazety oczy oderwał, na wędrowców naszych je zwrócił, wejrzeniem ich od stóp do głowy oblał i przysuwając się ku
nim, zapytał:
– Czy się nie mylę, że z ust panów obił się o uszy moje dźwięk mowy ojczystej?
– Nie myli się pan, mości dobrodzieju – odpowiedział pułkownik.
– O, jakże mi to miło!
– I mnie miło.
– Panowie, jeżeli mnie słuch nie zawiódł, mówiliście o informacjach?
– W rzeczy samej, mości dobrodzieju. Jesteśmy w Paryżu jak w lesie. Przybyliśmy od dni
sześciu i na wstępie samym Żyd faktor się nam zawieruszył, odnalazł się dziś dopiero.
– Mauvaise chance9 prawdziwa! – wtrącił nieznajomy.
– I dziś też dopiero zaczynamy się swobodniej nieco po Paryżu ruszać.
– Co za guignon,10 żeście się panowie ze mną w dniu pierwszym nie spotkali! Je vous aurais fait éviter toutes sortes d'ennuies,11 którychście niezawodnie doznawali! Jednakże vaut
9

M a u v a i s e c h a n c e – zła szansa, złe widoki powodzenia, zła wróżba
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mieux tard que jamais12 i jeżeli znajomość moja zwyczajów i stosunki moje przydać się mogą
ma co, je suis ŕ vos ordres, messieur 13 Doznaję rozkoszy prawdziwej, gdy współrodakom
przysługi jakie oddawać mogę. Disposez de moi.14
– Bardzo panu, mości dobrodzieju, dziękuję.
– Afin de vous mettre mieux à votre aise;15 o, służę. Mówiąc to, wydostał z zanadrza pugilaresik, z którego wyjął kartkę wizytową, i kartę tę pułkownikowi podał. Pod sporych rozmiarów koroną figurował wyraźnie odbity napis: „Herman K. de Kundelski, baron", poprzedzający tytułów kilka dostojniczych i orderowych.
– Miło mi, miło mi, – powiedział pułkownik po odczytaniu karty. – Nie mogę baronowi
.kartą moją służyć, ale mu, mości dobrodzieju, przedstawię się ustnie: Bonawentura Szalawski, pułkownik liniowego, a oto adiutant mój, Tadeusz Miarnowski, porucznik.
– Ach, pułkowniku kochany! Nous vous attendons avec la plus vive impatience.16
– Przede wszystkim – podchwycił pułkownik – raczy pan baron, mości dobrodzieju, po
polsku mnie informować, bom ja w pułku po francusku, do licha, zapomniał, a w Paryżu się
nie nauczył jeszcze.
– Przepraszam. Człowiek nabiera habitude, to jest zwyczaju, do kraju bowiem obcego
przybywa się nie ze zwyczajami, ale do zwyczajów, do których się rompować należy. Nieprawdaż, pułkowniku?
– Nie wiem ja, mości dobrodzieju, jak to się rompować.
– To jest pliować, se plier17 – wymówił baron z gestem odpowiednim.
– Ahm – burknął pułkownik z akcentem, świadczącym jako zrozumiał. W rzeczy samej
zrozumiał, nie wyraz atoli, ale gest, podobny do ruchów umywającej się gęsi, do której baron,
mimo elegancji, z jaką był odziany, i dewizek od zegarka przy kamizelce, miał podobieństwo.
– Pozostaję w stosunkach ścisłych z księciem de Rohan, z obydwoma markizami de Chapon-Chaponne, z hrabią de Breuzac; wicehrabina donairičre18 de Tromblon obejść się beze
mnie nie może i elle me lave la tęte,19 ile razy do niej po obiedzie na tric-trac nie przyjdę. Widzisz przeto, pułkowniku, że ponieważ z panami i paniami tymi po polsku się nie mówi, zwyczaj mieszania do mowy polskiej francuszczyzny mimowolnie forcement20 do człowieka
przylega.
– Przylega on i w Warszawie, mości dobrodzieju – wtrącił pułkownik.
– W towarzystwie lepszego tonu, tak – odpowiedział baron tonem uznania. – C'est tant
naturel21. Mniejsza jednak o to. Jest to informacja incyndentalna, od której zapewne przydatniejszą będzie ta, że tu na pułkownika dostojnego czekają.
– Kto?
– Wszyscy.
– Któż przecie?
– Wszyscy, jak jesteśmy: wojewoda Cybulski, kasztelan Porski, wojewoda senator Nurski,
hrabia Polizał, zwłaszcza zaś książę Lubarski.
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G u i g n o n – pech
Je v o u s... pozwoliłbym wam uniknąć wszystkich rodzajów kłopotów
12
V a u t m i e u x... – lepiej późno niż nigdy
13
J e s u i s ŕ v o s o r d r e s... jestem na wasze rozkazy,panowie.
14
D i s p o s e z d e m o i... – rozporządzajcie mną
15
A f i n d e v o u s... – aby panom udogodnić
16
N o u s v o u a... – oczekujemy was z najżywszą niecierpliwością.
17
S e p l i e r – naginać się, dostosowywać się.
18
D o n a i r i č r e zam. Prawidłowego b i e n f a i t r i c e - dobrodziejka.
19
E l l e m e... - ona mi zmywa głowę (gniewa się na mnie).
20
F o r c e m e n t – silnie.
21
C' e s t t a n t...– to jest tak bardzo naturalne.
11
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– Znać którego z panów tych zaszczytu nie mam – odezwał się pułkownik tonem zdziwienia lekkiego.
– Ale któż by nie znał walecznego pułkownika, co osobiście batalion na bagnet prowadził
pod Dębnem!
– Ja pod Dębnem nie był i w ogóle nie wiem, czy pod Dębnem jakim potyczka jaka była.
– A, nazwa miejscowości z pamięci mi wypadła! – odrzekł baron, palcami sobie w okolicy
czoła gestykulując. – Stoczyliśmy bitew i potyczek tyle, że mnie w głowie mieszają się te, w
których sam udział osobisty brałem. Nie o to jednak chodzi. Pułkownik masz imię; imię to...
siła est une force;22 my przeto na pułkownika czekamy jako na sprzymierzeńca potężnego dla
postawienia tamy skutecznej demagogii, która deborduje.
Słowa ostatnie z takim wypowiedziane zostały patosem, że pułkownik szyję wyciągnął,
oczy szeroko rozwarł i głową kiwnął, jak czynić zwykł człowiek niby przekonany, ale nie
wiedzący dokładnie, do czego się przekonanie ściąga.
– O tak, panie pułkowniku! Demagogia nas deborduje; przeniosła się od Honoratki do Paryża et elle continue ŕ nous agacer,23 co – przyznasz pułkownik – nieznośnym się insupportable24 – w końcu staje Honoratka w Paryżu, czy to kto widział? Jest to po prostu inconvenant.25
Cierpimy na tym wszyscy.
– Hm? – mruknął pułkownik.
– Tym bardziej że panowie demagogii pomiędzy sobą kłócą się i biją.
– Biją się?
– Kijami.
– Tego jeszcze nie stało. Cóż o wojnie słychać?
– O wojnie? – tu baron głos zniżył i palcami z lekka po gorsie uderzając, odpowiedział: –
Wszystkie organy rządowe na wojnę grają.
– Po kościołach? – zapytał pułkownik, który wyraz „organy" wziął w znaczeniu instrumentów muzycznych. Jeżeli tak, to wojnę uważać można za pewną.
– Piszą o niej między wierszami.
– I grają, i piszą?
– O tym się nie mówi, ale my wiemy, jak rzeczy stoją.
– Słyszałem, jakoby sam Ludwik Filip...
– Co? – zapytał baron.
– Na czele stanąć zamierzał.
– Słyszałeś o tym pułkownik?!
– Porucznik Miarnowski – odparł pułkownik, na Tadeusza oczami wskazując – wiadomość
mi tę przyniósł. Nie wiem, o ile to prawda.
– To prawda, ale ażeby do tego przyjść mogło, trzeba pierwej demagogów okiełznać. A
zatem...
– Przepraszam pana barona – przerwał pułkownik, któremu demagogowie jakoś się głowy
nie czepiali, sposób zaś, w jaki o sprawach baron informacji udzielał, nie wzbudzał w nim
zaufania nieograniczonego – pozwól mi pan, mości dobrodzieju, zapytać go o parę znanych
mi osobistości.
– Proszę – baron na to.
Pułkownik wymienił kilku kolegów swoich wojskowych.
Baron ramionami ścisnął i odpowiedział:
22

E s t u n e f o r c e – jest (to) siła
E t e l l e... – i ona nas dalej drażni (gniewa).
24
I n s u p p o r t a b l e – nie do wytrzymania.
25
I n c o n v e n a n t – niestosowny, nieprzyzwoity.
23
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– Wiem, że są, ale adresów ich nie znam. Zapewne pułkownik złożysz atencję swoją księciu?
– Może, nie wiem, zapewne.
– Mogę panu za przewodnika i introduktora służyć.
–Dziękuję. Nie śmiałbym pana, mości dobrodzieju, fatygować.
– Ou! – zaprotestował baron. – Współrodakom służyć, takim zwłaszcza, jak pułkownik,
jest dla mnie rozkoszą największą. Gdzież, w hotelu którym, jeśli zapytać wolno, pułkownik
stoisz? Tadeusz adres zajazdu wymienił.
– Inconnu26 rzekł baron. – Gdzież panowie jadacie?
– Partoli nam ten sam kucharz, co nas w obozie żywił.
– Polskie, patriotyczne obiadki: zrazy, pierogi, barszczyk?
– Ih! – odparł pułkownik z westchnieniem. – Barszczyk i pierogi po raz ostatni w Dreznie
jadłem, ale zrazy miewamy czasami.
– Dawnom tego nie kosztował.
– Jeżeli – podchwycił pułkownik – pan baron łaskaw, a nic mu nie przeszkadza, proszę jutro do nas zajść przed obiadem, nakrycie będzie na pana czekało.
– Jutro? – zamyślił się. – O siódmej?
– O pół do pierwszej – poprawił pułkownik.
– Pułkownik mówiłeś, zdaje się, o obiedzie?
– Nie inaczej.
– Ależ o pierwszej – to śniadanie, nie obiad.
– My o godzinie tej obiadujemy.
– To co innego. O godzinie tej będę mógł pułkownikowi dobrodziejowi służyć, na obiad
jutro właśnie zejść się mam u Fčeres Provenceaux27 z wicehrabią de la Roche Fuyard. Miło
mi jest, że się tak rzeczy złożyły. U pułkownika będzie to dla mnie dčjeuner dînatoire,28 tym
rozkosziniejszy, że patriotyczny. Ach – westchnął – u nas jadają dobrze! Z tym wszystkim
rekomenduję pułkownikowi kuchnię u Frčres Provenceaux albo u Včfoura, albo raczej u Frčres Provenceaux, wbrew opinii hrabiego Polizał, który Včfoura przekłada. Mimo to śmiało i
stanowczo Frčres Provenceaux rekomenduję i – dodał z uśmiechem od niechcenia – ofiaruję
się uaranżować obiadek wedle reguł sztuki klasycznej. Proszę mnie jednak na dni parę przedtem uprzedzić, albowiem niestety panem czasu swego nie jestem. O tym jednak jutro pomówimy, teraz zaś – na zegarek spojrzał – przepraszam, uciekać muszę! Spóźniłem się, tak mi w
towarzystwie panów czas rozkosznie upłynął! Nie wiem, jak się wytłumaczę księciu de Guise
Guyenne, który o piątej ma mi stajnię swoją prezentować i u którego mam na obiedzie zostać.
– Do piątej godzina jeszcze – zauważył pułkownik.
– Ba, ale mam przedtem toaletę zrobić. Dîner parč:29 damy dčcoltčes,30 panowie we frakach i kamizelkach białych.
– Obiadu bym się, mości dobrodzieju, zrzekł.
– Ha, zrzekłbym się i ja – baron na to – ale muszę! Służba wolność traci. Je tourne dans le
monde diplomatique,31 służę, pracuję, o, pracuję: naprawiam to, co demagogi psują. Ciężkim
jest – westchnął – życie takie! No, adieu, do jutra, do? – zapytał przeciągle.
– Pół do pierwszej – odpowiedział pułkownik.
26
27

28

I n c o n n u – nieznany
F r è r e s P r o v e n c e a u x - Bracia Provenceaux

D č j e u n e r d î n a t o i r e - śniadanie zastępujące obiad.

29

D î n e r p a r č – obiad przygotowany
D č c o l t č e s – wydekoltowane
31
J e [m e] t o u r n e... – obracam się w świecie dyplomatycznym
30
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– Stawię się z żołnierską na rozkaz pułkownika akuratnością, żołnierzem bowiem byłem i
ja, łeb nadstawiałem, rozkazy pełniłem. No, adieu.
Dłoń do uściśnienia podał pułkownikowi i Tadeuszowi, kapelusz, laskę i rękawiczki pochwycił i wybiegł, rzuciwszy w przechodzie słów kilka garsonowi, co mu drogę był zaszedł.
– Cóż ty na to wszystko? – zapytał pułkownik Tadeusza, gdy baron znikł.
– A cóż! – wzruszył Tadeusz ramionami.
– Znałem w Warszawie takich samych, jota w jotę, tak samo nawet, mości dobrodzieju,
francuszczyznę wplatali, gdy z człowiekiem mówili. Pokazuje się, że nie sama jeno Honoratka z Warszawy się do Paryża przeniosła. Ale tam Janek z herbatą na nas czeka.
Wydostał pułkownik z sakiewki sztukę pięciofrankową, o szklankę nią zadzwonił i podał
garsonowi, który policzył mu lodów dwie porcje i konsumpcję „tego pana".
W drodze z powrotem następującą uwagę rzucił:
– Jakoś się nam ze zbieraniem informacji nie wiedzie.
– Jak dotychczas – odparł Tadeusz.
– Zapomiałem tego barona o zakłady zapytać. Jeżeli to depa wojskowe, to po co bym w Paryżu siedział?
– Trzeba się jednak o tym, zdaje się, dowiedzieć pierwej. Musi tu być jakaś komenda – zauważył Tadeusz.
– Naturalnie.
– Będziemy jutro mieli przy stole barona i może Zdziórpińskiego.
Pułkownik nic nie odpowiedział na to, w chwili tej bowiem wpadła mu w oczy wystawa
sklepowa z okazami wyrobów introligatorskich, które go zainteresowały. Przypatrywał się
oprawom i pugilaresom i uwagi różne czynił. Tadeusz ze strony swojej po słówek parę dorzucał.
W hotelu pułkownik jak skoro stanął, wnet Byka do siebie wezwał.
– Słuchaj – rzekł – brodę bym ci, gdybyś zechciał, pozłocić kazał, gdybyś mi na jutro, mości dobrodzieju, bodaj kaszy hreczanej się wystarał. Nie mówię już o barszczu i pierogach.
– Dia pana Ziórbińskiego? – zapytał Byk.
– Nie tylko dla pana Zdziórpińskiego. Przyjdzie jeszcze na obiad paryżanin jeden, co jada
same łakocie francuskie, a zrazów i kaszy nie kosztował od czasów niepamiętnych.
– Niech jeno jaśnie wielmożny pułkownik do pana Ziórbińskiego list napisze – odpowiedział Byk.
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V
Byk rano bardzo do Zdziórpińskiego z listem zapraszającym od pułkownika chodził i powrócił z pakietami, które w kuchni zostawiwszy, udał się do pułkownika z oznajmieniem, że
Zdziórpiński przyjdzie.
– A kasza? – pułkownik na to.
– Ny, jest – odrzekł Żyd z uśmiechem dwójznacznym.
– Brawo, mości dobrodzieju. Chcesz, żebym ci brodę pozłocić kazał?
– Ij, chyba się bez tego obejdzie.
– Więc się wódki napij.
Nalał Bykowi kieliszek, który ten wychylił, podziękował, usta utarł i do kuchni powrócił.
W kuchni pomiędzy nim a Jankiem odbyła się narada jakaś. Byk jeszcze do miasta chodził i
wracał. Janek obiad przyrządzał.
Gdy dwunasta minęła, pierwszym, który się stawił, był Zdziórpiński. Powierzchowność jego świadczyła, że się do pułkownika na obiad przyszykował: surdut na sobie miał zapięty,
wąsy mocno wywoskowane, włosy starannie przyczesane, pierś naprzód wystawiał, a spoza
halsztucha wyglądały kołnierzyki. Wszedł, od progu odsalutował i rzekł:
– Służby moje.
Pułkownik, ze służbistami tego rodzaju oswojony, wiedział, jak się z gościem obejść: dłoń
mu podał, mocno uścisnął, do kanapy pod ramię poprowadził i usadowiwszy, zaczął:
– Przede wszystkim dziękuję ci, poruczniku, za to, żeś mi mości dobrodzieju, Byka odchował.
– Panie pułkowniku, nie ma za co. Jam to nie dla Byka zrobił.
– Dla kogóż?
– Dla chałata jego. Gdym chałat zobaczył, a do tego jarmułkę i pejsy, a!
– Dzieliłeś z nim łóżko.
– Co tam! Łóżko szerokie, mógłby się w nim trzeci jeszcze pomieścić.
Dotknął następnie pułkownik materii dla żołnierzy tego pokroju niewyczerpanej, a mianowicie: stanu służby. Zdziórpiński opowiadał, kiedy do pułku wstąpił, kiedy na gefrajtera, podoficera, wachmistrza, wreszcie wachmistrza manipulującego awansował, kto był kapitanem
jego w tym roku, kto – w owym, jakim był temperament kapitana tego, jakim – tamtego; przeszedł wreszcie do koni, a mianowicie do kasztana twardego w pysku, który przy tym podogonia znieść nie mógł, gdy wtem drzwi się otworzyły i w progu ukazała się postać barona.
Pułkownik wstał na powitanie gościa nowego, posuwającego się od progu z tą swobodą
szarmancką, jaka cechuje ludzi dobrego tonu.
– Stawiam się tedy u pułkownika juste32 o pięć mirniut przed pół do pierwszej. Spieszyć
musiałem; chwyciłem koło Magdaleny remizę i fouette cocher!33 Pędziłem. Jakże zdrowie
pułkownika?
– Dziękuję. A baron? jakże tam?
– Ih, mój pułkowniku – odpowiedział i zwrócił się do Tadeusza, wyciągając do niego rękę i
zaczynając:
– Poru...
Wyraz ten nagle w gardle mu ugrzązł. Baron oniemiał. Wpływ ten wywarł na niego widok
Zdziórpińskiego, który przed kanapą stojąc wyprostowany, w dziwny, półsrogi, półdrwiący
32
33

J u s t e – akurat, dokładnie
F o u e t t e c o c h e r – popędzam woźnicę
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sposób oczami przewracał. Widok ten barona zmieszał, nie na długo jednak, nie dłużej jak na
sekund dziesięć. Dłoń Tadeuszowi podał i o zdrowie go pytał. Pułkownik przedstawił mu
Zdziórpińskiego:
– Pan Walenty Zdziórpiński, porucznik ułanów. Baron, jakby go w chwili tej spostrzegł,
żachnął się, głosem radością uprzejmą nabrzmiałym zawołał:
– Ah, znamy się! Śmiało na głos cały powiedzieć mogę, że w całej armii polskiej nikt nie
był równie walecznym, nikt lepiej lancą nie robił, nikt dokładniej służby nie znał, nikt piękniej na koniu nie siedział i nikt łatwiej dziewcząt i mężatek nie bałamucił, jak wachmistrz
Zdziórpiński.
Wachmistrzowi na słowa te wąsy się zaruszały, a oczy straciły wyraz pierwotny.
– Nie, o, nie – zaczął – tak nie było!
– Jak to nie było! – podchwycił baron. A kowalicha w Serocku?
– Cóż tam kowalicha!
– Nie, poruczniku kochany – odrzekł baron z akcentem przekonania. – Powiedzieć potrzeba prawdę, której ty sam powiedzieć nie możesz. Armia nasza nie posiada ułana dzielniejszego i gdyby takimi, jak ty, byli wszyscy, eh, mój Boże, nie zbijalibyśmy obecnie bruków paryskich. O, tak.
Mówiąc to, uścisnął Zdziórpińskiemu dłoń, której ten nie bronił, luboć nie z uniesieniem
baronowi ją podał. Stało się to w momencie, gdy Janek wazę nakrytą na stole postawił. Pułkpwnik, ująwszy w jedną rękę na bocznym stoliku postawioną flaszkę, w drugą – kieliszek,
którym Francuzi bordeaux pijają, odezwał się:
– Baronie, w ręce!
– Ach, to nasz polski zwyczaj! – odrzekł baron.
– Dobry zwyczaj – podchwycił Zdziórpiński – przed jadłem kołatnąć. Francuzi zrozumieć
tego nie mogą, że tęgi przed obiadem wódki kieliszek otwiera apetyt dokumentniej aniżeli
rzodkiewka.
– Zrozumieć oni nie mogą wielu rzeczy. Kieliszek obszedł kolejką; na wezwanie pułkownika biesiadnicy stół obsiedli. Janek nakrywę z wazy zdjął, opar buchnął, pułkownik kryknął:
– Co to?!
Po chwilce dodał rozrzewnienia głębokiego głosem:
– Jak mi Bóg miły, barszcz! Po obecnych oczami powiódł i wzrok na Janku zatrzymał:
– Janku – odezwał się – nie zapomnę ci tego.
Zdziórpiński odchrząknął.
Obiad złożył się doskonale, a ku największemu pułkownika i obecnych zadowoleniu; nie
tylko bowiem pojawił się na stole barszcz, nie tylko po barszczu przyszły zrazy z hreczaną,
skwarkami obłożoną kaszą, ale na zakończenie wystąpiły pierogi z serem i ze śmietaną. Jedyną niepolską uczty tej część składową stanowiło wino. Baron to zauważył; Zdziórpiński odrzekł:
– W Paryżu i miód by się znalazł, byle jeno poszukać.
– I rozmówić się móc – dodał pułkownik.
– Ij, to łatwo.
– Jak komu. Oto ja, mości dobrodzieju, i Tadeusz po francusku i uczymy, i uczymy, i...
– A! – podchwycił Zdziórpiński. – Bo potrzeba, panie pułkowniku, zrobić tak jak ja.
– Jakże to?
– Postarać się o gramatykę żywą.
– O pannę Blankę – odezwał się pułkownik, ku Zdziórpińskiemu żartobliwie mrugając.
– I w Paryżu przeto – wtrącił baron – porucznik kochany kobietki bałamuci?
– Nie – Zdziórpiński na to – to – rzekł z naciskiem – przyjaciółka moja.
– My się na przyjaciółkach takich znamy.
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– A my się znamy na podogoniach – burknął eks-ułan przez zęby.
Na te w ustach Zdziórpińskiego wyrazy baronowi oczy blaskiem jakimś mętnym zamigotały. Zamigotały jednak przelotnie jeno. Uśmiechnął się wnet i z uśmiechem na ustach słuchał, jak eks-ułan prawił dalej:
– Gdy się życzenia nasze spełnią, wówczas po pannę Blankę umyślnie powrócę, ślub z nią
regularnie wezmę i do Polski powiozę.
Powiedzenia tego nie dokończył, kiedy baron z kieliszkiem w ręku powstał i przemówił:
– Na spełnienie porucznika Zdziórpińskiego życzeń! Zdrowie przyszłego, a daj Boże jak
najprędzej, kapitana Zdziórpińskiego i przyszłej kapitanowej Zdziórpińskiej.
– Amen – pułkownik na to.
Zdziórpińskiemu serce zmiękło. Oczami łypał i na barona z takim spoglądał wyrazem, jakby miał do niego pretensję, a zarazem wdzięcznym mu był za wzniesiony przezeń toast.
Wzruszony, kieliszkiem się o kieliszki stukał i powiadał:
– Panie pułkowniku! Dziękuję i życzę panu generalstwa. Panie poruczniku, życzę panu
szlif sztabs-oficerskich. Panie... tego te... dziękuję, dziękuję, życzę... ehm!
Baron zagadał głośno.
Wzniesiono toastów parę innych, wreszcie: „Kochajmy się!", po spełnieniu którego pułkownik się odezwał:
– Słyszę, jakoby się Polacy w Paryżu kłócili.
– Kłócą się – razem odpowiedzieli Zdziórpiński i baron.
– O co? O demokrację, o arystokrację, o demagogię? O cóż jeszcze?
– O rzeczy różne inne jeszcze – odparł Zdziórpiński.
– O tytuły, o dyplomację – dodał baron.
– Owóż ja myślę, że gdyby, mości dobrodzieju, razem jadali, a jadali nie co innego, jak
barszcz, zrazy, kaszę i pierogi, to kłótnie by między nimi ustały.
– Gdyby wszyscy na barszcz, zrazy, kaszę i pierogi mieli – odrzekł Zdziórpiński.
Baron głową kiwał.
Wniosek pułkownika w smutny tknął punkt. Dobry humor zastąpiło niejakie zwarzenie, do
którego się może w części jakiejś przyczyniło i to, że wszyscy sobie podjedli i poczuli ociężenie, usposabiające nie do analizowania wniosków, ale do medytacji senliwej. Janek naczynia
stołowe uprzątnął i kawę czarną podał. Zdziórpiński się odezwał:
– No, panie pułkowniku, zjadłem tak, jak w Polsce nie jadłem. Miałem prawdziwe, noce.34
– Zwąchałeś, mości dobrodzieju, barszczyk.
– Nie – zaprotestował. – Nie nos, ale noce...
– Nie nos, ale nos, niech i tak będzie. A jam nosa nie miał, bom się barszczu nie spodziewał. Janek mi wielką niespodzankę sprawił.
– Nie Janek.
– A któż?
– Byk, przy – nie chwaląc się – przy pomocy mojej. Alem ja sobie za pomoc tę wymówił
wynagrodzenie malutkie.
– Które ci się, mości dobrodzieju, należy.
– Byłbym, panie pułkowniku, do obiadu na postronku się zaprowadzić nie pozwolił, gdyby
mnie Byk nie był podchejrym zapewnił, że pułkownik dobrodziej pozwolisz, żeby w nim
udział wzięła przyjaciółka moja. Przenieść bym tego na sobie nie mógł, gdybym jadł ja, a ona
nie, a przy tym ona Polskę kocha i pokocha stokroć bardziej, gdy pokosztuje barszczu, zrazów, kaszy i pierogów. Pozwól przeto, panie pułkowniku.

34

N o c e – wesele, uczta weselna, hulanka
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– Ale i owszem! – podchwycił pułkownik, luboć nie wiedział, o co Zdziórpińskiemu właściwie chodzi. Czemu żeś jej, mości dobrodzieju, nie przyprowadził?
– Przyprowadzić nie mogłem. Ona pracuje i obiadu o południu nie jada. Ułożyłem się z
Bykiem, że dla niej schowa się i zaniesie. Niech i ona ma noce.
– Niech ma! A jakże! I owszem!
– Więc tylko demitaskę wypiję i wio, z garnuszkami!
Baron przez czas rozmowy powyższej w krześle z głową pochyloną zadumany siedział,
kawę cedził, cygaro kurzył i kiedy niekiedy westchnienie ronił.
Zdziórpiński kawę swoją prędko wypił, wstał, pułkownikowi odsalutował, dłoń jego podaną sobie z uszanowaniem uścisnął, podał dłoń Tadeuszowi i na barona ani spojrzawszy, wyniósł się.
Baron go wejrzeniem spode łba do drzwi odprowadził; gdy za drzwiami znikł, odetchnął,
jakby mu z piersi ciężar się zwalił, i rzekł:
– Co za szkoda!
– Hm? – zapytał pułkownik.
– Dzielny, w znaczeniu całym dzielny, prawdziwy konstantynowski żołnierz!
– Cóż więc?
– Marnuje się. Rozbijać by nim nie karobataliony, ale mury można i oto... o garnuszkach
myśli.
– Cóż to jedno drugiemu przeszkadzać ma? Ułan najdzielniejszy z garnuszkami, mości dobrodzieju, do czynienia mieć musi.
– Ale na rachunek własny, son propre compte35, nie zaś na rachunek spódniczki, Wojownicy nasi łapią się jeden po drugim na ponęty gryzetek. I ja gryzetki lubię, ale...
– Takie jednak, jak Zdziórpińskiego złapanie się jest uczciwe – zauważył pułkownik.
– Uczciwe, demokratyczne – odparł baron z przekąsem.
– Zdziórpiński zaręcza– wtrącił Tadeusz – że nie jest ani demokratą, ani arystokratą.
– Cha! cha! cha! Zabawny by z niego był arystokrata! Zdziórpiński arystokrata! Cha! cha!
cha! – śmiał się baron Kundelski. – Zdziórpiński arystokrata!
Wesołość barona opanowała pułkownika. Śmiał się i Tadeusz. Śmiech zaraźliwym bywa
jak ziewanie.
– Poczciwy Zdziórpiński ani się domyśla, jak nas ubawił. Należy się mu za to wdzięczność, z mojej zwłaszcza strony.
Wyrazy ostatnie cechowała melancholia.
– Śmiać mi się zdarza tak rzadko.
– Pan, w towarzystwach bywając, bawić się przecie musisz – rzekł pułkownik.
– Ach, zabawa taka! Pańszczyzna, tym od pańszczyzny chłopskiej gorsza, że człowiek z
kieszeni własnej wydaje, wydaje i wydawaniu temu końca nie ma. Obsaczam obecnie księcia
Orleańskiego, który na ojca, Ludwika Filipa, ma wpływ ogromny i nam sprzyja; ale to kosztuje. Nieraz pytam siebie, czy mi kto za to powie: „Dziękuję".
– Człowiek, mości dobrodzieju, gdy ma wdzięczność ludzką na widoku, najczęściej zawodu doznaje.
– Zapewne, mój pułkowniku. Znam tę regułę, mimo to...
Westchnął, nogą kiwał i cygaru się przypatrywał. Pułkownik przypomniał sobie kwestię
zakładów.
– Ale, ale – odezwał się – objaśnij mnie baron z łaski swojej, jak są urządzone zakłady.
– Zakłady?
– Faktor mój powiadał mi, że Polaków z Paryża do zakładów, do depów pędzą.
35

S o n p r o p r e c o m p t e – swój własny rachunek.
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– A? C'est ça!36 Jest to dzieło moje. Gdym spostrzegł, że demagogia nous déborde37, wniosłem u księcia na radzie projekt takich depów, w których by turbulence38 na uwięzi trzymaną
była. Zaoponowano mi. Oponował sam hrabia Polizał, twierdząc, że to rzecz niemożliwa.
Oponował książę przez dobroć serca. Ja wziąłem to na siebie i przez stosunki moje wykołatałem. Poszło mi to nawet – dodał z uśmiechem samozadowolenia – dosyć stosunkowo łatwo.
Puściłem sprawę tę kanałem kobiecym. Hrabina de Lo nie ma nic do odmówienia mnie, hrabinie zaś nie ma nic do odmówienia szef gabinetu.
– Cóż to więc są te depa? – zapytał pułkownik.
– Są to miejsca, do których spychamy hołotę demagogiczną.
– Więc to nie zakłady wojskowe?
– Pas du tout!39 Minister z łatwością zrozumiał następstwo, powiem nawet, niebezpieczeństwo, jakie by wynikło, gdyby kilkanaście tysięcy Zdziórpińskich się zebrało.
– A jam, mości dobrodzieju, miał zamiar do zakładu się zgłosić.
– Allons donc!40 Pułkownika miejsce tu, wśród nas, na naszym czele.
– A! – tonem protestacji odburknął pułkownik.
– Tak, tak. Wojewoda, kasztelan, wojewoda-senator, hrabia, książe sam są to ludzie głowy
i serca, ale nie głowy, serca i energii. Nam tu energii, człowieka ferme41 potrzeba. Voilâ! Je
m'attacherai â vos pas i gdybyś nas chciał pułkownik opuszczać, nie puszczę, ma fosi!42
– Eh, mości dobrodzieju!
– Nie, nie puszczę! A przy tym – do Tadeusza się zwrócił – porucznik, młody człowiek, w
Paryżu tylko może faire valoir ses qualites43 i kto wie, kto wie. Kto ma postawę taką i jest de
bonne souche44, liczyć może na skojarzenie się z dziedziczką, jeżeli nie wielkiego imienia i
wielkiej fortuny, to przynajmniej wielkiej fortuny..
– O tym ani myślę – Tadeusz na to.
– Panie poruczniku – perswazji tonem odparł baron. – Gdy w świat wejdziesz, gdy się rozpatrzysz i rozpoznasz, dowiesz się, jakie to un brillant mariage45 korzyści niesie! Korzyści nie
dla ciebie samego tylko, albowiem une femme, une femme riche et belle, une femme de grand
monde, une femme enfin46 trafi tam, gdzie ty nie trafisz: i do ministra, i do króla samego. Je
m'en charge47 – dłonią się po piersiach z lekka uderzył – ożenić ciebie. Mam nawet en vue48
partię, która ci się spodoba: hrabianka de Montferrant, lat osiemnaście, wychowana w SacréCoeur, świeżo z pensji puszczona, minori przecudne, w oczętach diabełki i sto dwadzieścia
tysięcy dochodu rocznego. Co?
– Ano, Tadeuszu – odezwał się pułkownik – niech cię baron swata.
– Pułkowniku – odparł Tadeusz, głową kiwając.
– Kupić, nie kupić – odezwał się baron. – Wprowadzę cię, poruczniku, w świat, a reszta
pokaże się.
36

C 'e s t ç a – tak jest.
N o u s d é b o r d e – zalewa nas.
38
T u r b u l e n c e – hałaśliwość, niesforność.
39
P a s d u tout – wcale nie.
40
A l l o n s d o n c ! – gdzie tam! Cóż znowu!
41
F e r m e – mocny, stanowczy.
42
V o i l a ! J e... m a f o i s ! – Otóż, przywiążę się do waszych kroków, będę kroczył waszym śladem...dalibóg! Słowo daję!
43
F a i r e v a l o i r – dać poznać i ocenić swoje zalety.
44
D e b o n n e s o u c h e – z dobrego rodu.
45
U n b r i l l a n t m a r i a g e – świetne małżeństwo, ożenek.
46
U n e f e m m e... – kobieta bogata i piękna, kobieta z wielkiego świata (towarzystwa), kobieta wreszcie...
47
J e m'e n c h a r g e – zobowiązuję się.
48
E n v u e – na widoku, na uwadze.
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– Po francusku nie umiem.
– To nie przeszkadza. Damy francuskie ogromnie lubią baragouinage49 cudzoziemskie,
polskie zwłaszcza, vu50 że jesteśmy w chwili tej modzie. On raffole de nous51, z tego korzystać potrzeba, w świat wchodzić i heritierki łapać. Hrabianka Julia de Montferrant złapać by
się porucznikowi z gustem dała, ja w tym.
– Jakże się wziąć do niej? – rzucił pułkownik.
– Nie jest to rzecz trudna, wymaga jednak prologu Obcesowo przystępować nie można.
– No, nie.
– Wolniście jutro panowie?
– My zawsze wolni.
– Owoż jutro tak zrobimy–zamyślił się.–C'es ca! Przyjadę po panów o pół do siódmej i
zawiozę was na obiadek do Maison dorée. Albo nie! Zawiozę was na operę, a do Moison.
dorée pojedziemy na kolację. Na kolację schodzi się tam fine fleure52 arystokracji francuskiej.
Poznajomię panów z przyjaciółmi moimi: le brave colonel comte de Szalawski, le brave lieutenant comte de Miarnocki53.
–Ba! – podchwycił pułkownik. – Ani ja, ani Tadeusz „kątami" nie jesteśmy.
– Nie formalizujcie się tym, panowie. Każdy szlachcic polski de fait et de droit54 jest comte
we Francji i opuszczanie tytułu tego, który bądź co bądź pose dans le monde55, dowodzi jeno
ze strony naszej albo grubej ignorancji, albo – co gorzej – demokracji. Przedstawię panów;
przyjmą was ŕ bras ouverts56, rozejdzie się i o was wieść po salonach i wówczas couraimment57 wprowadzę was wprost do hrabiego de Montferrant, który – niech to pomiędzy nami
pozostanie – jest en intimité58 z Ludwikiem Filipem. Zgoda?
– Kiedyż bo, jakże to – zaczął pułkownik. – Tadeuszu, jedź ty; ja zaś, mości dobrodzieju,
stary.
– Nie – podchwycił Tadeusz. – Nie ruszę się bez pułkownika.
– Porucznik ma rację – podchwycił baron. – Obecność pułkownika le mettrait en relief 59.
– Jeżeli tak, no, dobre – pułkownik na to. – O którejże?
– O ósmej.
– Dobrze. Trzeba, Tadeuszu, żebyś bilety miał. Jak, gdzie i jakie tu się biorą bilety?
– Krzesła, galeria pierwsza, loża bel-étage60. Jak się panom podoba. Galeria jednak najlepiej, do loży bowiem idzie się z damami.
– Gdzież to się kupuje?
– Porucznik zawieźć siebie każe do opery, do biura i weźmie bilety en location61, o godzinie między dziesiątą a czwartą.
Wymówiwszy wyraz ostatni, z pośpiechem po zegarek sięgnął, spojrzał i wykrzyknął:
– Ach, je suis flambé62
49

B a r a g o u i n a g e – szwargotanie.
V u – wobec tego, zważywszy.
51
O n r a f f o l e d e n o u s – przepadają za nami.
52
F i n e f l e u r e – wykwintny kwiat (śmietanka).
53
L e b r a v e c o l o n e l... – dzielny pułkownik hrabia Szalawski, dzielny porucznik hrabia Miarnocki.
54
D e f a i t... – faktycznie i prawnie.
55
P o s e d a n s... – ustawia w świecie (w towarzystwie).
56
Ŕ b r a s o u v e r t s – z otwartymi ramionami.
57
C o u r a m m e n t – biegle; tu: szybko.
58
E n i n t i m i t é – w zażyłości.
59
L e m e t t r a i t e n r e l i e f – Zwróciłaby na niego szczególną uwagę.
60
B e l-e t a g e – między parterem a pierwszym piętrem.
61
E n l o c a t i o n – zamówione, zarezerwowane.
62
J e s u l s f l a m b e – jestem spalony, zgubiony.
50
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– No? – zapytał pułkownik.
– Otóż to, panowie, barszczyk, zrazy, pierogi, no i wy wyrządziliście mi przysługę diablą.
– Cóż takiego?
– Was nie obwiniam. Obwiniam siebie. Oprzeć się nie umiałem urokowi obiadku patriotycznego i towarzystwa waszego i oto doczekałem się godziny czwartej.
– I cóż tam! No, czwarta.
– Banki pozamykane! – rzucił baron z gestem tragicznym.
– Więc?
– Nie mogę dziś już podjąć kwoty, której wypłacenie dziś angażuje mój honor! Nigdy mi
się coś podobnego nie zdarzyło!
– Dług karciany? – wtrącił pułkownik.
– Gorzej. Subskrypcja na kościół, ogłoszona przez arcybiskupa paryskiego, w której udział
Polaków jest niezbędny. Subskrybowałem z wypłatą na dziś i zagadałem się z panami do
czwartej. Nic mi się podobnego jeszcze nie zdarzyło. A, co ja pocznę?!
– I o cóż chodzi?
– O bagatelę.
– Na przykład?
– Tysiąc franków, ha!
Pułkownik odchrząknął, przez chwilkę myślał i odezwał się:
– No, mości dobrodzieju! Hm, możebym też panu mógł do jutra?
– Ale skądże, mój pułkowniku! Quo titulo?63 Myślę o tym, gdzie odszukać wojewodę,
kasztelana, hrabiego, księcia, z których żadnego o tej godzinie w dom zastać nie sposób.
– Na cóż masz ich baron szukać?
– Wiem, co zrobię! Grzeczność pułkownika rezerwuję sobie na wypadek, gdybym z panów
tych nie znalazł żadnego. Pędzę więc!
Zerwał się, po kapelusz sięgnął i podszedł do pułkownika, który dłoń jego w dłoni swojej
przytrzymawszy, w następne przemówił słowa:
– Ij, co tam baron, mości dobrodzieju, fatygować się masz? Z nami jeszcze posiedź trochę,
a tysiąc franków odniesiesz mi jutro, gdy do nas przed operą zajdziesz.
– A la bonheur!64 Niech i tak będzie. Jest to ze strony mojej dowód, że mi z panami czas
słodko upływa.
Usiadł. Pułkownik po chwilce się dźwignął, do szkatuły, co w niszy, obok łóżka za kotarą
stała, poszedł. Kluczyki zadzwoniły, zamek zgrzytnął, słyszeć się dał dźwięk złota i gdy
dźwięk ustał, odezwało się zapytanie:
– Tysiąc?
– Tysiąc – odpowiedział baron.
– Nie więcej?
– Phi? Gdybyś pułkownik jeszcze z pięćset dołożył, cela me mettrait tout-ŕ-fait ŕ mon
aise65 i odniósłbym jutro tysiąc pięćset.
Znów się dźwięk złota słyszeć dał. Wreszcie pułkownik spoza kotary wyszedł i na stoliku
trzy słupki z luidorów dwudziestu i jeden z dziesięciu ustawił.
– Czy tak? – zapytał.
– Juste! – odrzekł baron, z boku się przypatrując od niechcenia i zadając w końcu zapytanie:
– Czy pułkownik pieniądze swoje w domu trzyma?
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Q u o t i t u l o? (łac.) – z jakiego tytułu?
A l a b o n h e u r ! – doskonale, wybornie!
65
C e l a m e... – to by mi zupełnie ułatwiło (sprawę).
64
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– No, a cóż?
– W banku złożyć należy.
– Przyjechałem tak niedawno, żem się rozpatrzeć jeszcze czasu nie miał. A zresztą, tak
niewiele, mości dobrodzieju, tego, trochę w złocie, trochę w walorach.
– Żeby najmniej. W domu pieniądzom zagrażają niebezpieczeństwa rozmaite: złodziej,
ogień... Rekomenduję pułkownikowi bankiera mego.
– Później, później – przerwał pułkownik. – Właśnie do żony piszę, ażeby mi sukurs nadesłała, i gdy takowy nadejdzie, może się co do złożenia w banku znajdzie.
–
C'est ca! – odrzekł baron, zbierając jeden po drugim słupki złota .ze stołu i wsypując luidory
niedbale do kieszeni. – Uratowałeś mnie pułkownik.
– Miło mi to, mości dobrodzieju.
– A propos Maison dorée, dokąd jutro zawiniemy, jest to zakład niesłychanie ciekawy.
Rozstrzygają się w nim losy państw.
– O?! – zadziwił się pułkownik.
– Schodzą się tam wszystkie dyplomatyczne klawisze i z klawiszów tych każdy grać usiłuje na innych. Żarty się sypią, dowcipy pękają, szampan płynie, sprawy się aranżują. Zakład
to w rodzaju swoim jedyny i jeżeli się spełnią życzenia nasze, musimy mieć taki sam w Warszawie. Naśladujmy, co istotnie na naśladowanie zasługuje.
Tadeusz się zmarszczył, pułkownik odpowiedział:
– Zapewne.
Po chwilce baron, wstając, odezwał się:
– Enfin66 wszystko się kończyć musi i ja – tu się z siedzenia podniósł – dłużej sobie na
rozkosz spędzania czasu z panami pozwalać nie mogę. Wzywa mnie obowiązek. Adieu, pułkowniku drogi, au revoir67, do jutra, o ósmej punkt.
Podał pułkownikowi dłoń.
– Adieu, poruczniku kochany – i dodał z uśmiechem uprzejmym: – hrabianki de Montferrand przyszły.
– Masz tedy – odezwał się pułkownik, gdy baron za drzwiami znikł – hrabiankę na widoku.
– Mój pułkowniku – odrzekł Tadeusz z akcentem wymówki w głosie.
– Miliony, ha! Elżusia milionów nie ma. A przy tym stosunki dyplomatyczne, znaczenie,
wpływy –to coś warte. Miałbym ci, mości dobrodzieju, za złe, gdybyś to odepchnął.
– Baron wydaje mi się... – zaczął Tadeusz.
– Pędziwiatrem – dokończył pułkownik. – I mnie się on takim wydaje. Ale kto go wie?
Żeby człowieka poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść.

66
67

E nf i n – w końcu, wreszcie.
A u r e v o i r ! – do widzenia!
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VI
Tadeusz mniejszą aniżeli pułkownik, jeżeli nie miał, to okazywał ochotę jechania na operę,
a następnie do Maison dorée. Czyniąc wszakże zadość woli pułkownika, chodził po bilety,
których, rzecz prosta, kupił trzy, i po obiedzie szykował się na wieczór. Garderoba tych panów, sporządzana częścią we Wrocławiu, częścią w Dreźnie, była kompletną. Nad wieczorem
ubierać się zaczęli, postroili się i gdy ósma dochodziła, znajdowali się w pogotowiu zupełnym.
– O ósmej punkt, powiedział – odezwał się pułkownik, dopalając fajkę.
– Ósma za minut dwie – odrzekł Tadeusz na zegarek patrząc.
– Czy zegarek twój dobrze idzie?
– Naregulowałem go dziś wedle zegarów miejskich.
Słyszeć się dał chód na korytarzu.
– O! – rzekł pułkownik, fajkę na bok odkładając. Ktoś atoli mimo drzwi przeszedł, i pułkownik fajkę na powrót wziął. W minut kilka później znów się chód słyszeć dał; drzwi się
otworzyły i we drzwiach zjawił się Byk.
– Zwiódłżeś mnie, bodaj ciebie – rzekł pułkownik.
– Ny, ja miszlał, co już panów nie ma
– Powinniśmy już nie być, ale czekamy.
Byk się cofnąć chciał.
– Poczekaj no – odezwał się pułkownik.
– Co jaśnie wielmożny pan rozkaże?
– Odniosłeś tedy wczoraj do Zdziórpińskiego obiad?
– Ja niósł dwa garnuszki i on niósł dwa garnuszki, nu i takieśmy wszystko szczęśliwie donieśli. A on był taki kontent, kontent!
– Nie powiadał czego o baronie? O tym drugim, co u nas wczora na obiedzie był, panu?
– Ij, niewielkie o nim powiadał rzeczy.
– Na przykład?
– Powiedział tylko: „Ten huncwot i tu się wkręcił!"
– Uhm – mruknął pułkownik, na zegarek spojrzał i rzekł: – Pół do dziewiątej już. O której
się tu – na wiatr zapytał – teatra rozpoczynają?
– O pół do ósmej i o ósmej – odpowiedział Tadeusz.
– Musiał się baron widocznie z kimś znów zagadać, z nami bowiem zagadał się i wczora, i
poza wczora. Gaduła!
– A po co on, zapitam z psieproszeniem, przyjść ma?
– Ma iść z nami do teatru.
– To może nie przyjdzie.
– A stamtąd na kolację.
– To może przyjdzie.
– I ma mi siedemdziesiąt pięć luidorów odnieść.
– Jakich? – zapytał Żyd.
– Wziął u mnie.
– Poziczył?
– Na godzin dwadzieścia cztery.
– A no – machnął Byk ręką.
– Na kościół.
– Jeżeli te luidory kościół jaki będzie widział, to ja zobaczę ucho swoje.
44

– Ij, Byku! – ofuknął go pułkownik. – Skądże, mości dobrodzieju, przypuszczenie .takie?
– Psipuszczenie? Nie wiem ja, co to psipuszczenie. Ale ja wiem, że pan ten wydał mi się
tym, co od ludzi frycowe pobiera.
– Durenieś! Idź precz! – rozgniewał się pułkownik.
Janek światło wniósł, na stole postawił i zapytał, czy wieczerzy nie podawać.
– Idź precz! – odburknął pułkownik i przeszedłszy się po izbie razy kilka, przed przeglądającym słownik Tadeuszem stanął i .zapytał: – Cóż ty na to?
– Dziewiąta minęła. Zaczyna mi się wydawać trafną opinia Byka.
– Masz go! Patrzże! Drukuje się huncwot – ciągnął, czytając z biletu wizytowego: – „Baron, kawaler virtuti militari, kawaler krzyża maltańskiego, kawaler orderu Świętego Ducha".
Trzebaż było, żeby mi Święty Duch podszepnął, że to oszust! – Czytał dalej: – „Członek towarzystwa naukowego neapolitańskiego, członek towarzystwa literackiego w Atenach, członek towarzystwa końskiego w Paryżu, członek towarzystwa sztuk pięknych". Otóż on mi i
sztukę wyciął! Obszedł się ze mną jak z koniem: osiodłał mnie i dojechał moich siedemdziesiąt pięć luidorów.
Rzekłszy to, westchnął, odsapnął i dodał:
– Zacząłem list do żony; kończyć go muszę co rychlej i dodać, ażeby mi czterysta rubli
więcej przysłała, bo nie obstanę. Na tego Kundelskiego, co się stosunkami takimi chwalił,
liczyłem, że mi do przesłania listu pocztą jaką nastręczy okazję. Czekajmy jednak – dodał po
chwili – jeszcze. Ludziom się wypadki różne trafiają. Z tym wszystkim, niech nam chyba Janek wieczerzę daje.
Pułkownik wieczerzał bez apetytu i w nocy spał źle, nazajutrz zaś obudził się z bólem
głowy i w humorze jak najgorszym. Od rana zajął się pisaniem, albo raczej przepisywaniem,
listu, który był do połowy napisany, i wyprawił Tadeusza nie po informacje już, ale po dopytanie się do osób znajomych, które dawniej w Paryżu bawiły.
– Pójdź do policji – mówił do niego. Chodź po kawiarniach i pytaj nie o co innego, tylko o
adresy. A może w Regence barona przydybiesz.
– W sobotę mam się tam z Żużlem zejść.
– Żużel ci może adres jaki da.
Tadeusz w policji nie dopytał się o nic z powodu, że policja francuska, acz adresy posiada,
ale takowych nikomu nie udziela. Reguły tej trzyma się ona od dawna z racji nadużyć, jakie
wskutek dawania adresów miejsce miewały. Pozostawały mu więc kawiarnie, w których atoli
Polacy mu się nie nasuwali, zachodził bowiem do takowych w porze dnia niewłaściwej. Wieczory w domu spędzał. W sobotę dopiero do Regence wszedł w momencie, kiedy w kawiarni
tej ludu było pełno. Przy progu zaraz uderzyła go o słuch mowa polska, dalej wpadły mu w
oczy fizjonomie o rysach, o których się omylić nie można było. Byłby się przysiadł tu lub tu,
ale kąt na lewo widział zajęty, ku kątowi więc temu się zwrócił, usiadł naprzeciwko osobistości, która takowy zajmowała, popatrzył na nią i dokoła się obejrzał, gdy usłyszał wyrazy:
– Cześć ci i pozdrowienie, obywatelu!
– Ah, nie poznałem! – odrzekł i dodać chciał: pana, lecz poprawił się i powiedział: – obywatela.
– A co! – odezwał się tenże tonem samozadowolenia. – Prawda że mnie poznać nie sposób?
– Prawda, bardzo, bardzo trudno.
– Nie sposób – powtórzył Żużel. – Gdybym się głosem zwyczajnym nie odezwał, byłbyś
godzinę siedział, nie domyślając się, kto naprzeciw ciebie. Mówiłbym i jeszcze byś nie poznał, ja bowiem i głos zmieniam; kombinując zaś zmiany głosu ze zmianami postaci, umiem
być nie dwojakim, nie trojakim, ale dziesięciorakim w jednej i tejże samej istocie. Istota moja
zawsze taż sama: jestem Polakiem, demokratą. Powierzchowność jeno się zmienia.
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– I w jakimże to celu? – zapytał Tadeusz.
– O celu się dowiesz, jeżeli mi na pytania, które ci zadam, odpowiesz.
– Odpowiem.
– Czy myślisz, że chłop lepiony jest z gliny innej aniżeli szlachcic?
– Nie, tego nie myślę.
– A zatem jeden jest człowiekiem takim samym, jak drugi?
– Niezawodnie.
– Wierzysz w to i o tym przekonany jesteś?
– Wierzę i przekonany jestem.
– To dosyć, to bowiem jest punkt wychodni, którego logika sama już wysnuwa następstwa
konieczne. Są ludzie nielogiczni, co z punktu wychodniego zapędzają się na bezdroża. Ale ja
nie mam prawa o nielogiczność posądzać ciebie, biorę cię za człowieka konsekwentnego i
uważam za demokratę.
– Jeżeli na tym – zastrzegł się Tadeusz – demokratyzm polega.
– Nie na czym innym. Gdyby ludzie wszyscy konsekwentnie myśleli, wszyscy by demokratami byli. Niekonsekwencja jest przeciwnikiem naszym, jest wrogiem, którego nam zwalczać potrzeba. Zgodzisz się na to?
– W zupełności.
– Owóż tedy – ciągnął Żużel, – rozpatrując się w sposobach walki, w środkach, w drogach,
do tego doszedłem przekonania, że drogą jedynie najskuteczniejszą i do celu najpewniej prowadzącą jest droga konspiracyjna. Jakież w tym twoje, obywatelu, zdanie?
– Żadne. Nad tym się nie zastanawiałem jeszcze.
– Zastanowienie się twoje pójdzie niezawodnie w kierunku wytkniętym przez opinię publiczną, która konspirację powszechnie uznaje. Uznaje, ale jak? W słowach. Na zgromadzeniach emigracyjnych, w naradach, w rozmowach, słyszysz o konspiracji gadanie szerokie, ale
gadanie tylko. Rozwijana teoria nie znajduje zastosowania w praktyce. Konspiratorowie zawzięci nie konspirują zgoła. Nie konspiruje nikt, z wyjątkiem mnie jednego. Nikt, jeden ja
konspiracyjnie mieszkam, konspiracyjnie się odziewam, konspiracyjnie jadam, konspiracyjnie
oddycham, konspiracyjnie żyję, konspirację w rozciągłości całej zastosowałem do praktyki.
Gdy ty, obywatelu, w ślady moje wejdziesz, będzie nas dwóch; gdy ty i ja zjednamy dla drogi
konspiracyjnej po jednemu, będzie nas czterech; gdy ci czterej zjednają po jednemu, będzie
nas ośmiu; z ośmiu zrobi się szesnastu; z szesnastu – trzydziestu dwóch; z trzydziestu dwóch
– sześćdziesięciu czterech; z sześćdziesięciu czterech – stu dwudziestu ośmiu i tak dalej, i tak
dalej. Obliczyłem: gdyby zjednywanie porządnie i regularnie poszło, to jest gdyby zjednany
każdy w zjednywaniu po jednemu nie ustawał, stopień dwudziesty siódmy objąłby ludność
Europy całej, stopień dwudziesty dziewiąty – globu całego. Nic równie wymownym nie jest i
tak nie przekonywa, jak liczby. Cóż mówisz na to?
– Nie mogę nie uznać logiki obywatela.
– Logika moja idzie dalej. Gdy w sposób ten, na tej, com na początku rozmowy naszej wypowiedział, zasadzie demokratycznej, skonspirowaną zostanie ludność całej kuli ziemskiej,
wówczas walka z nielogiką rozstrzygnie się sama przez się. Brak przeciwników sprowadzi
triumf demokracji bez krwi rozlewu. To jasne.
– Zapewne – odpowiedział Tadeusz tonem człowieka, któremu rezultat niespodzianą do
umysłu wątpliwość nasuwa. – Byłoby to pięknie.
– Tryb naukowy odpowiedzi twojej poznać mi daje, żeś niezupełnie przekonany. Przekonajże się. Myśl, nade wszystko zaś obliczaj i gdy rezultat logiczny wyprowadzisz, powiedz
mi: „Przystępuję do konspiracji".
– Dobrze – odrzekł Tadeusz.
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– Na dziś przeto nic nie mam ci do powiedzenia więcej. „Jak jasny jaskier zszedłem po bagnie, jak ognik nocny przepadnę" i znów ci się kiedyś pokażę.
Rzekłszy to, wstał.
– Ale – zaczął Tadeusz – ja tobie, obywatelu, miałbym do zadania zapytań kilka.
– Na przykład? – odparł Żużel siadając.
Tadeusz wymienił nazwisk kilka i o adresy zapytał.
– Pytaj tamtych – wskazał Żużel palcem na rozrzuconych po sali, a siedzących po dwóch,
po trzech Polaków. – Z nich który może ci wskazówkę udzieli. Nie masz mnie więcej pytać o
co?
– Nie.
– Miejsca może potrzebujesz?
– Nie, dziękuję ci, obywatelu.
– Miejsce bym ci dał to samo, które ofiaruję Zdziórpińskiemu, a którego on wziąć nie chce
dlatego, że jest walające. Woli to, co ma.
– Jakież to? – zapytał Tadeusz.
–Zapala i gasi latarnie, a następnie je czyści i dostaje za to franka dziennie. Dostawałby po
dwa franki i pół, ale nie chce. Stara się o posadę rachmistrza, dlatego że był wachmistrzem
manipulującym. Wyrazy ostatnie mówił stojący i podając Tadeuszowi dłoń, dodał jeszcze, że
w Regence co sobota bywa, zawsze konspiracyjnie.
Tadeusz się po sali oglądnął, grupę Polaków upatrzył, przysiadł się do nich i od razu o adresy zapytał.
– Ziomek świeżo przybywasz? – odezwał się jeden.
– Od kilku dni.
– Informacji potrzebujesz?
– O tyle tylko, o ile się adresów tych tyczy. Tak się trafiło, że adresy nieznane im były. Jeden z nich atoli podszedł do stołu obok, zamienił z siedzącymi przy nim słów parę i na Tadeusza skinął.
– Oto adres – rzekł do niego, na jednego z siedzących wskazując – major Ziomski.
– O, majorze! – zawołał Tadeusz. – Z majorem pułkownik Szalawski widzieć się pragnie.
– Przyjechał?
– Od tygodnia.
– Gdzież mieszka?
Tadeusz nazwę ulicy i numer domu wymienił.
– I ja mieszkam w okolicy tamtej. Chodźmy. W godzinę później pułkownik witał gościa,
którego jak skoro zobaczył, wnet zawołał:
– Nareszcie! Pan Bóg mi ciebie zsyła! Herbatę podać kazał i zawiązał gawędkę, dzięki której sytuacja przedstawiła mu się w świetle prawdziwym.
Major Ziomski, wśród stronnictw, jakie się w czasie owym zawiązywać i kształtować zaczynały, należał do tej większości ogromnej, która podzielając będące w obiegu nadzieje, widoki i rachuby, nie przypisywała się do stronnictwa żadnego. Większość tę nazwać by można
stronnictwem wyczekiwania, gdyby zorganizowaną była. Składali ją ludzie częścią niezdecydowani, częścią ostrożni, w części zaś drobnej ambitni, którzy wszystko, co się robiło, uważali za złe lub głupie, do roboty żadnej ręki nie przykładali, sami by coś robić chcieli i bądź
posłuchu nie znajdowali, bądź nie umieli. Z tych ostatnich wytworzył się z czasem zastęp
luzaków krytykujących a gniewliwych. Był to jednak zastęp drobniutki, tonący w łonie większości ogromnej, stojącej na rozdrożu, a złożonej w ogóle z ludzi zacnych, spokojnych i wyrozumiałych. Takim właśnie był major Ziemski, który się przypatrywał, przysłuchiwał, na
stronie stał i kamieniem potępienia nie ciskał na nikogo, z wyjątkiem tych jeno, co się prowadzili niemoralnie. On też dopiero poinformował pułkownika należycie.
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– Jak rzeczy stoją?
– Na barometrze politycznym wskazują nadzieje.
– Pewne?
– O ile nadzieje pewnymi być mogą. I barometr bowiem rzeczywisty często zawodzi: pokazuje pogodę zmienną, gdy deszcz ustawiczny lub susza panuje.
– Co się robi?
– Robią się rzeczy rozmaite: naradzamy się, spory toczymy.
– Kłaniamy się – wtrącił pułkownik.
– Jeden woli barszcz zabielany, drugi – nie zabielany: oto na czym kłótnie nasze polegają.
– Jeżeli na tym tylko...
– Na niczym innym. Kłócimy się o przyprawę, wszyscy jednak barszczu pożądamy. – I
dlatego jeść go nie będziemy.
– To nie wiadomo. Do gotowania pora snadź jeszcze nie nadeszła.
– Za jakimże ty, majorze, mości dobrodzieju, jesteś: za zabielanym, czy nie zabielanym?
– Mnie wszystko jedno. Ja, czekam.
Wśród Polaków zamanifestowały się dwa głównie prądy, które wytworzyła sama natura
położenia. Wychodźstwo, na obczyźnie się znalazłszy, stało się od razu rodzajem izby deliberacyjnej i rozpadło się, jak się rozpadała, rozpada i rozpadać będzie izba każda, na stronnictwa. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Była to rzecz ludzka i naturalna. Tres faciunt concilium68 dlatego, że są trzy zdania; gdyby zaś jeden miał zdanie, a dwaj inni – nie, concilium
by nie istniało. Niesłusznie przeto do sporów emigracyjnych stosują wyrazy „kłótni gorszących". Stronnictwa toczyły spory i zasiadały jedne na prawicy, drugie na lewicy, pozostawiając środek tym, co się wahały i wytwarzały stronnictwa środkowe, przymykające, jedne bardziej na lewo, inne bardziej na prawo – a galeria patrzyła, słuchała i czekała, krytykowała i
ganiła pochwalała lub ramionami wzruszała.
Major Ziomski zasiadł na galerii.
– Czekam – powiadał.
– To i ja chyba czekać będę – rzekł pułkownik.
– Jak uważasz.
– Jakże radzisz?
– Nie radzę ani tak, ani owak.
Rozmowa zeszła na osobistości wydatniejsze. Major opowiadał, jak się której powodzi i co
która porabia. Opowiadanie zajęło czasu sporo, tak że nierychło dotkniętą została kwestia
pozawieranych przez pułkownika i Tadeusza znajomości. O Zdziórpińskim i Żużlu major
odzywał się dobrze, nazywając pierwszego „wiarusem", drugiego „konspiratorem", lub „zapaleńcem"; na wspomnienie jednak barona Kundelskiego zmarszczył się i rzekł:
– Ten nam wstyd robi. Szczęściem, takich jak on między nami bardzo mało.
W rzeczy samej, na podziw mało wychodźstwo liczyło w łonie swoim ludzi, których konduicie do zarzucenia co było. Pochodziło to stąd, że stronnictwa kontrolowały się wzajemnie i
wywierały kontrolę na ogół, trzymając przez to w karbach osobistości, które miały ochotę
pozwalać sobie.
– On wziął u mnie siedemdziesiąt pięć luidorów – odezwał się, o baronie mówiąc, pułkownik.
– Zarwał. Zarwał on w sposób ten niejednego – odparł major.
– Nie zobaczę się przeto z luidorami moimi?
– Ani z luidorami, ani z baronem.
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T r e s f a c i u n t c o n c i l i u m (łac.) – trzech stanowi naradę; do narady potrzeba przynajmniej trzech
osób.
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– O niego, mości dobrodzieju, mniejsza. Co się jednak luidorów tyczy, to co innego. Napisałem do żony; nie wiem, jak list przesłać.
– To trudno, na Ukrainę zwłaszcza. Wyszukać potrzeba okazji, która się nie trafia codziennie. Trafia się jednak, poszukamy, popytamy.
– Mnie by to okazji potrzeba prędko, albowiem, mości dobrodzieju, przegląda już dno
worka mego.
– Pułkownik stoisz w hotelu jednym z tańszych.
– Drogo jednak wypada owies, siano.
– Owies, siano? – podchwycił major ze zdziwieniem. – Konie chyba trzymasz?
– Musiałem przecie przyjechać końmi.
– Własnymi?
– Jakimiż?
– Czterema może?
– Para by z Łybedianki do Paryża nie doszła.
– Trzeba je sprzedać.
– Ba, a czymże, mości dobrodzieju, powrócę?
– Utrzymanie koni w Paryżu straszliwie drogo kosztuje.
– Więc się z Paryża wyniosę, ale koni się nie pozbędę; raz dlatego, że mi z powrotem komie i bryka potrzebne będą, powtóre dlatego, że sprzedając, sprzedać bym musiał za bezcen,
następnie zaś, inne do powrotu kupując, przepłacać, po trzecie dlatego, że są to konie łybediańskie, chowu mego. Sprzedając je, dlaczegoż bym sprzedać nie miał Tomasza i Janka?
Na słowa ostatnie major się zaśmiał, wziął je bowiem w sensie żartu, i odpowiedział:
– Zajmę się tym, ażeby dla pułkownika okazję do przesłania listu wyszukać. Jest tu pomiędzy nami Ukraińców trochę.
Pułkownik na to:
Rad bym się odpowiedzi w Paryżu doczekać.
– To nie jest konieczne. Odpowiedź odebrać może ktoś przez pułkownika umocowany.
– Ano.
Dla pory spóźnionej rozeszli się, w dniu zaś jutrzejszym i w następnych pułkownik, zaopatrzony przez Ziomskiego w adresy i wskazówki, odwiedzał przyjaciół, oddawał wizyty
znajomym, składał hołd byłym przełożonym swoim jako też dostojnikom niektórym. W obcowaniu z ludźmi utwierdzał się coraz to mocniej w zamiarze zamieszkania w którym z miast
pomniejszych Francji. Pobierał we względzie tym informacje, z którymi sobie rady dać nie
mógł, albowiem każdy doradzał mu miasto inne, tak że mu ze dwadzieścia nazw miast po
głowie się snuło.
Sprawą dla niego niemało ważną było napisanie listu do żony. Pułkownik należał do tego
rodzaju ludzi piśmiennych, co pisywali ale z pamięci, to znaczy posiadali ilość pewną w głowie frazesów, które, stosownie do potrzeby, lokowali w ramach listownych. Listy jego do
żony zaczynały się i kończyły zawsze jednakowo, a stylizacja i treść ich nawet była podobna,
z tą jeno różnicą, że w doniesieniach zachodziły zmiany trybu twierdzącego na przeczący lub
odwrotnie. W jednym np. pisał: „Zdrowie mi służy", w drugim: – „Zdrowie mi nie służy"; w
jednym: „Mam apetyt", w drugim: „Nie mam apetytu" itp. W ten sam mniej więcej sposób
radził sobie w części interesowej. Żądał, ażeby co zrobiono lub czego nie robiono, .ażeby mu
coś przysłano lub czego nie przysyłano. Na końcu listu figurowało nieodmiennie wyrażenie:
„Bogu was Najwyższemu polecam sercem najukochańsze moja Ludwisiu i moja Elżusiu,
wasz" etc. Listy takie pisywał z pułku i wprawił się w nie. Wojna korespondowanie przerwała, wprawę popsuła i to sprawiła, że napisanie listu stało się dla niego zadaniem trudnym, któremu ledwie nieledwie podołał raz we Wrocławiu, znów w Dreznie i znalazł się wobec onego
po raz trzeci w Paryżu. Nie tylko z rutyny wyszedł, ale z nową materią do czynienia miał. Po49

trzeba mu było zdawać sprawę ze zdarzeń, opisywać podróż, opowiadać o wrażeniach, a przy
tym napomknąć w sposób delikatny, a przecie wyraźnie, że dla Elżusi w oddaleniu bije serce
Tadeusza. Kłopotał się też biedny człowiek, pocieszając się tym wszakże, że razem z nim
pisał Tadeusz do matki i uzupełniał list jego w części sprawozdawczej. List Tadeusza iść miał
w jednej z listem jego kopercie. Uzupełnienie przeto przychodziło samo przez się, nie ulegało
bowiem wątpliwości, że pani Miarnowska odczyta paniom Szalawskim pisanie syna. Przynosiło to pułkownikowi znaczną w rozwiązaniu zadania ulgę.
List tedy napisany został, okazja się znalazła. Pułkownik nie miał po co dosiadywać w Paryżu dłużej.
– No, no! – odezwał się do Tadeusza poranka pewnego. – Miesiąc, mości dobrodzieju,
upłynął mi w Paryżu, niby z bicza trzasł. Wybierać się potrzeba.
– A dokąd? – zapytał Tadeusz.
– Otóż to sęk, a w sęku dziura. Radzi mi ten Lyon, ten – Avignon, ten – Marsylię, ten –
Tulon, ten – Reims, ten – Bordeaux. Generał powiada, ażebym wybierał pomiędzy Besançon,
Bourges i Poitiers, dlatego że znajdę tam towarzystwo polskie; powiada jednak, że towarzystwo to kłótniami się zabawia. Ja w kłótnie włazić nie chcę. Na co mi to?
– To dyskusje, nie kłótnie – zauważył Tadeusz.
– Vox populi69 kłótniami to nazywa. Ale czy to kłótnie, czy dyskusje, wolę się do tego nie
wtrącać. Przycupnę, wyczekam, doczekam się i wio, z powrotem! Pytanie jeno, gdzie czekać?
Co myślisz, Tadeuszu?
– Wyobrażenia nie mam, pułkowniku.
– W takim razie, ha, sposobu innego nie ma! Stanął pułkownik na środku pokoju, postawę
przybrał, ręce na wysokość oczu swoich podniósł, pięście zacisnął, palce ukaziciele wystawił i
sprowadzając ręce w sposób taki, ażeby palcem w palec trafić, wymawiać się jął nazwy miast
francuskich:
– Lyon, Avignon, Tour, Rennes, Strassburg, Bordeaux.
Przy ostatnim palec trafił w palec.
– No! – pułkownik na to. – Dziś i w poniedziałek opatrzy się bryka i pokują konie, a w poniedziałek, da Bóg doczekać, w drogę ruszymy.
Tadeusz z lekka się zmarszczył, w płuca powietrza wciągnął i odetchnął. Tak czyni człowiek, kiedy mając coś powiedzieć, wstrzymuje się.
– Jak też do tego Bordeaux daleko?
– Ja tam nie pojadę, pułkowniku – odpowiedział Tadeusz spokojnie, ale stanowczo.
Pułkownik stanął na pół osłupiały. W młodego człowieka szeroko otworzone oczy wlepił i
przeciągle zapytał:
– Coo?
– Nie mogę pułkownikowi towarzyszyć.
– Czemu?
– Trudno mi się tłumaczyć inaczej, jak w ten sposób, że mnie upokarza nadużywanie dobroci i gościnności pułkownika.
– Trąci to, mości dobrodzieju, chęcią zerwania.
– Czyż pułkownik może o chęć podobną podejrzewać mnie?
– Czyby mi syn dał odprawę podobną? Czy by synowi memu strzeliła do głowy myśl taka?
A już ciebie, mości dobrodzieju, za syna uważam!
– Dlatego właśnie, mój pułkowniku – odparł Tadeusz ręce składając – sumienie nie pozwala mi być pułkownikowi ciężarem.
– Ty? ciężarem mnie?
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V o x p o p u l i (łac.) – głos ludu.
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– A przy tym – podchwycił młody człowiek – chcę z tego, że mnie do Paryża losy zaprowadziły, skorzystać, opolerować się, ogładzić, czegoś się może nauczyć. Wszakbyś pułkownik sam do Paryża syna swego na otarcie się w mieście wyprawił.
– Hm?
Argument ten do przekonania pułkownika trafił, dodał jeno:
– Będzie mi jednak w tym Bordeaux markotno, ale nie ma rady, wszędzie źle, w domu
najlepiej. Czy to ja tam zresztą długo pozostawać będę?
Tadeusz westchnął.
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VII
Racją, dla której Tadeusz z pułkownikiem się rozstał, był wzgląd na wydatki, jakich osobą
swoją przyczyniał. Rzecz ta przedtem na myśl mu nie przychodziła. W Paryżu dopiero wypadek z baronem, uwagi Ziomskiego i przyznanie się pułkownika do tego, że dno worka jego
przeglądać zaczyna, nad kwestią tą zastanowić się młodemu człowiekowi nakazały. Posiadał
wprawdzie tytuły niejakie: był adiutantem, uważać się mógł za zięcia przyszłego i na miejscu
jego inny by się nie skrupulizował może, tym bardziej że jak pułkownik od żony, tak on od
matki spodziewał się zasiłku pieniężnego. Z tym wszystkim upokarzało go stanowisko rezydenta, jakim przedstawiło się mu trzymanie się jego przy pułkowniku w chwili, gdy się nad
tym zastanowił. Pułkownik przeto pojechał z Tomaszem, Jankiem i Bykiem; Tadeusz został.
Tadeusz pisał do matki, spodziewał się zasiłku pieniężnego i nie bardzo się troszczył tym,
że majątek jego składał się z dukatów kilkudziesięciu. Rozumiał jednak potrzebę oszczędzania i dlatego wnet po wyjeździe pułkownika, do Zdziórpińskiego się zgłosił. Poszedł do niego
o siódmej rano, zanosząc mu wiadomość dobrą. Introligator, co pułkownikowi pugilares
oprawiał, posiadał zakład ogromny, składający się z pracowni, sklepu i biura, w którym pracowało urzędników kilku i w którym oświadczył gotowość umieszczenia Polaka, uzdolnionego do prowadzenia rachunków. Nadarzało się to dla Zdziórpińskiego właśnie. Tadeusz, zajęty
wyprawianiem pułkownika, nie miał czasu dawniej oznajmić mu o tym. Nie oznajmił mu jednak od razu. Po przywitaniu zażądał przysługi dla siebie.
– Szukam – rzekł – pomieszkania taniego.
– Garni?
Tadeusz nie rozumiał tego, więc mu Zdziórpiński wytłumaczył, że w Paryżu mieszkania
wynajmują się albo bez mebli, albo umeblowane i te ostatnie nazywają się garni.
– Ja – dodał z lekkim dumy akcentem – mieszkam w meblach własnych.
– Ja się w meble zaopatrywać nie chcę – odparł Tadeusz.
– Więc garni, hm... Poradzimy się z Blanką, która wnet tu się zjawi. W Paryżu garni bez
liku, ale na oślep biorąc, do dziury wpaść można.
Stół do kawy nakryty stał jak poprzednio, z tą jeno różnicą, że figurowało na nim nie więcej jak dwie filiżanki. Zdziórpiński w ścianę zastukał i zawołał:
„Gościa mamy!" Odpowiedziało mu stuknięcie pojedyncze.
– C'est ça – rzekł.
– Mam dla pana propozycję jedną – odezwał się wreszcie Tadeusz.
– Czy nie na barszczyk?
– Nie. Nie ma pułkownika, to i barszczyku nie ma.
– Chociażby był, już bym nie poszedł.
– Czemu?
– Bo sam używać nie chcę, a kiedym Blankę pokarmił, to dziewka takiego dostała parcia,
że sobie rady dać nie mogła. Nie, barszcz w Polsce tylko jadać można i ja bowiem, podjadłszy, parcia wprawdzie nie dostałem, alem tak ociężał, że wieczorem jeszcze ciężkość czułem i
ledwie nieledwie do roboty się zawlokłem.
– Pan przecie mówiłeś, że roboty nie masz.
– Bo też to i robota taka... nocna.
– Chciałbyś dziennej.
– Chce dusza do raju, ale jej nie puszczają. Obywatel Żużel proponuje mi zatrudnienie w
fabryce świec łojowych, płaca piękna, pięćdziesiąt susów dziennie, ale łój!
– Udało mi się przypadkiem upatrzeć dla pana zatrudnienie rodzaju innego.
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– Jakie?
– U introligatora.
– Klajster!
– Nie, rachunki.
– Nie mów pan! – zawołał Zdziórpiński z niedowierzaniem.
Tadeusz opowiedział, o co chodzi, i w chwili tej do izdebki wkroczyła panna Blanka z imbrykiem, garnuszkiem i filiżanką trzecią. Zdziórpiński niezwłocznie opowiadanie Tadeusza
jej powtórzył.
– O, panie! – do młodego człowieka się zwracając, wyrzekła głosem wdzięcznością nabrzmiałym.
– Enfin – odrzekł Zdziórpiński, wskazując gościowi miejsce przy stole. – Będę im rachował i pisał, jak w Paryżu nikt jeszcze nie pisał i nie rachował. No, co się zaś barszczu tyczy,
na barszcz – do szwaczki przemówił – zawiozę ciebie do Polski.
– Oh! – odezwała się tonem protestacji.
– W Polsce, widzisz, sprowadza on inne aniżeli we Francji następstwa. Tam powietrze inne, ziemia inna, woda inna, buraki inne, kapusta inna – wszystko inne, tam więc talerz barszczu zabielanego nie parcie, ale rozkosz sprawia. Zobaczysz!
– Ja się nie dla barszczu do Polski wybieram – odparła panna Blanka z uśmiechem i uczuciem.
– To się wie! – odrzekł Zdziórpiński tonem samozadowolenia i do Tadeusza mowę zwracając, dodał:
– Ona tak Polskę kocha, że to ha! Po polsku się uczy. Ano, zdaj przed porucznikiem Miarnowskim egzamin.
– Ale i cóż ja umiem?! – zaprotestowała dziewczyna.
– Co umiesz, ano! – nalegał Zdziórpiński.
– Niech pani po polsku przemówi – dodał Tadeusz ze strony swojej.
– Co mi tam! – odparła. – Jeżeli panowie chcecie – i tchem jednym, jak papuga wyuczona,
po polsku wyrecytowała: – Pal cię diabli! Nie zaczepiaj mnie. Zasie tobie do mnie, póki ślubu
nie weźmiemy. Droga do mnie przez kościół.
– A co? – zapytał Zdziórpiński Tadeusza. –Nauczyłem jej tego umyślnie, ażeby mi przypominała w razie, gdyby... hm... – chrząknął. – Włożyłem na siebie munsztuk z podbródkiem.
Ale prawda, że po polsku dobrze mówi?
– Wcale dobrze.
– Powiedzże słowo ostatnie – wezwał Zdziórpiński panienkę.
– Kocham siebie.
– Nie siebie, ale ciebie – poprawił. – Nigdy jej wyuczyć nie mogę, ażeby wyraz ten wymówiła, jak należy.
– Byle intencja była dobra – wtrącił Tadeusz.
– O, co się tego tyczy!
Panna Blanka kawę skończyła i wstała.
– A propos – zaczął Zdziórpiński. – Pan ten chciałby się gdzie tanio a dobrze umieścić en
garni. Czybyś poradzić nie mogła?
– Czemu nie? – odpowiedziała. – U ciotki Dupine.
– Czyż jest pokój swobodny?
– Właśnie że jest, przynajmniej wczora jeszcze był.
– Wybornie!
Panna Blanka, naczynia ze stolika zabrawszy, pożegnała się i odeszła, Zdziórpiński zaś dał
Tadeuszowi objaśnienie następujące:
– To w tym samym domu, o piętro niżej. Ciotka Dupine wynajmuje pokoje tanio.
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– Czy to ciotka przyjaciółki pana? – zagadnął Tadeusz.
– Gdzież tam! Ciotką zwie się ona dlatego, że jarzyny w ulicy, w porte cochére70 sprzedaje.
Jeżeli pan chce, chodźmy. Jej w domu nie ma, ale jest córka, która za Polakami przepada.
Będzie tam panu jak u Pana Boga za drzwiami.
Tadeusz nie miał żadnej dobrej racji nie posłuchać wezwania. Przeciwnie. Wyszedł więc
ze Zdziórpińskim i w chwilę później znajdował się w apartamencie, pytając o pokoik do najęcia.
– Czy jest?
– Jest – odpowiedziała kobiecina lat około trzydziestu, która drzwi im otworzyła.
– Widzieć można?
– Proszę!
Wprowadziła ich do pokoiku skromnego, ale schludnego: łóżko w niszy, kanapka, biurko,
stolik pośrodku, umywalnia przy progu, fotelik, krzeseł kilka; cena tak przystępna, że Tadeusz
zdziwił się, gdy ją wymienioną usłyszał.
– Decydujesz się pan? – zapytał Zdziórpiński.
– Zdaje się, że nic rozumniejszego zrobić nie mogę, jak zdecydować się.
Tadeusz złożył zapłatę miesięczną i dawszy Zdziórpińskiemu adres zakładu introligatorskiego, sam instalacją swoją się zajął. O południu był już faktycznym pani Dupine lokatorem.
Do wieczora rozkładał się i urządzał; że zaś przybył z walizą i tłumokiem, uzyskał od razu ze
strony gospodyń swoich szacunek, jakim nie cieszyli się ci, co sprowadzali się z węzełkiem w
ręku. Wieczorem zjadł obiad w restauracji najbliższej i zaledwie, powróciwszy, świecę zapalił, wnet usłyszał mocne do drzwi pukanie.
– Proszę!
Drzwi się otworzyły, wszedł Zdziórpiński.
– O, panie! – zawołał.
– Cóż? no? – zapytał Tadeusza.
– Enfin! Nie wiem, jak podziękować panu.
– Najlepiej nie dziękować.
– Nie uchodzi, o, nie uchodzi! Niewdzięcznikiem być nie chcę względem człowieka, co mi
nastręczył comptabilité71, zajęcie od dziesiątej rano do dwunastej i od pierwszej po południu
do szóstej, gaży – sto franków miesięcznie!
Wyrazy ostatnie z uniesieniem wymówił.
– Sto franków miesięcznie! – powtórzył.
– Winszuję!
– Jam teraz pan! Pan gębą całą! Walać się nie potrzebuję. Mam z czego żyć. Mam skąd na
konia i siodło, na mundur i rajtuzy odkładać. I na ptiwerek starczy. Obrachowałem się: starczy
mi i na to, ażebym panu swemu podziękował.
– Jak to? – zapytał Tadeusz, któremu w uszach wyraz ostatni zabrzmiał tonem fałszywym.
– Ale podziękowanie odłożyć muszę do niedzieli, a w niedzielę za barierą zjemy razem
śniadanie i wysuszymy butelczynę. Zapraszam pana.
– W niedzielę? Nie wiem, doprawdy.
– Nie odmawiaj mi pan, bo się pogniewamy.
– Nie gniewajmy się przeto.
– Do niedzieli więc. Paneś mi tak dogodził, ha! Dobranoc. Niech pan – z progu powiedział
– Lizę ugłaskuje.
– Jaką Lizę?
70
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P o r t e c o c h é r e – brama, wrota.
C o m p t a b i l i t é – rachunkowość, księgowość, buchalteria.
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– Dupinównę. Od niej się pan biegle po francusku nauczysz. Z nią się nie skrupulizuj: mężatka.
– Gdzież jej mąż?
– Hij, gdzie on! Ona sama nie wie.
Przy słowie ostatnim drzwi zamknął.
Tadeusz, pożegnawszy rano pułkownika, z którym od czasu dłuższego nierozłącznie był, a
w ciągu roku ostatniego mieszkanie z nim podzielał, uczuł się osamotnionym. Samotność mu
zaciążyła, mimo to odrywać się od niej nie chciał, znajdował bowiem zadowolenie w wywoływaniu wspomnień, naprzód bliskich, wczorajszych, następnie coraz dalszych i dalszych, tak
co do czasu, jak i co do miejsca. W sposób ten cofnął się myślą o lat parę i zapędził daleko.
Stanął mu żywo w oczach dwór w Woronkowie; stanęli mu w oczach bracia, siostry, matka, z
którymi po raz ostatni widział się, gdy awansowanym zostawszy na podporucznika, jeździł za
urlopem w celu pochwalenia się szlifami. A i tu wspomnienie wiązało się z pułkownikiem, z
nim bowiem razem jeździł i z Woronkowa w Łybediance często go odwiedzał. Do dworu
łybedianeckiego ciągnął go magnes, którego potęga ześrodkowywała się w cudnych oczach
dziewczyny. Tyle mil, tyle gór, tyle rzek go od niej dzieliło, magnes jednak wciąż działał.
Potęga jego w chwili tej zdwoiła się niby. Jął się po izdebce swojej chodzić, myślał i pięści
zaciskał. Gniewał się na losy i okoliczności, co go od niej oderwały.
Pułkownik powiedział mu, że Elżusia nie jest mu krzywą. On o tym wiedział; skąd? Fakty
rozmaite świadczyły. Najpewniejsze atoli świadectwo w uszach mu brzmiało: „Panie poruczniku! Panie Tadeuszu! Do widzenia!"
Wyrazy te słyszał. Przypominały się mu one niekiedy w grzechocie bitew. Granaty je w
powietrzu szczebiotały. Służyły mu one jako rękojmia wyjścia z wojny zdrowo i cało. Miałżeby zginąć, kiedy go ona „do widzenia" żegnała? Z tej zapewne przyczyny w gradzie kul,
pod ulewą ołowianą zachowywał swobodę umysłu zupełną. Pewnym był, że widzenie się to
nastąpi, i obecnie pewności tej nie stracił. W czasie wojny obliczał, że nastąpi ono po wojnie.
Wojna się skończyła, do Francji go wyrzuciła i w umyśle jego stanęło zapytanie: „Kiedy?".
Czemu, zamiast wlec się bryką do Paryża, nie popędził pocztą do Woronkowa? Z Woronkowa do Łybedianki mila tylko.
Nie mógł sobie młody człowiek rady dać. Kręciło nim. Myślał, że na niepokój, jaki nim
owładnął, środkiem zaradczym będzie łóżko. Rozebrał się przeto, położył się, świecę zgasił i
długo, długo z boku na bok się przewracał, zanim zasnął.
Od dnia następnego rozpoczął się dla niego żywot nacechowany tymczasowością ustawiczną, stąd pochodzącą i tym się wyrażającą, że moralną istoty swojej połową znajdował się
pod strzechą rodzinną, wśród swoich drogich a dalekich, że położenie jego obecne wydawało
mu się przeciwnym naturze rzeczy, że w duszy powiadał sobie, iż tak pozostawać nie może,
że na koniec pułkownikówna przedstawiała się mu pod postacią wynagrodzenia za trudy,
znoje i niebezpieczeństwa, że była dla niego wcieleniem ideału, który w duszy nosił i w sercu
piastował i dla którego nagromadzić pragnął wszystko, co zagranica posiada najlepszego, najczystszego, najpiękniejszego i najpożyteczniejszego, ażeby wszystko to w jednej wiązance
upominków u stóp jej złożyć. Lat temu dwa było inaczej trochę. Elżusia Szalawska przedstawiała się mu dziewczyną najpiękniejszą, do której ciągnęła go rodząca się w sercu miłość.
Obecnie miłość jego urosła i dojrzała, ogarnęła i przeniknęła istotę jego całkowicie. Dziewczyna zaś stała się czymś więcej aniżeli dziewczyną, czymś droższym aniżeli kochanka zwyczajna, czymś milszym aniżeli przyszła życia towarzyszka. Gdy się przeto z pułkownikiem,
który mu samodzielnie myśleć przeszkadzał, rozstał, w chwili pierwszej owładnęła nim tęsknota, opanował go żal, smutek, gniew, ogarniała go rozpacz niemal. Następnie z położeniem
się zgodził, ale pod tym warunkiem że przystąpi niezwłocznie do gromadzenia upominków
dla niej.
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Rzecz prosta i naturalna, że nie chodziło mu zgoła o tego rodzaju upominki, jakimi narzeczony czy też kawaler o rękę panny starający się napełnia walizę podróżną. O zbytkach
zresztą takich ani marzyć mógł. Nie pozwalały mu na to finanse. A przy tym ta postać idealna,
jakiej Elżunia wcieleniem była, wymagała ze strony jego nie drobiazgów i fatałaszek kosztownych, ale gościńców trwałych i przydatnych. Jakichże?
Prima charitas ab ego72.
Gościńcem wydał się sobie – on sam. Przyszło mu to drogą tą samą, jaką czasu onego pędził z pułku do Woronkowa celem pochwalenia się szlifami oficerskimi. Było to jednak dzieciństwem. Obecnie szlify ustąpiły miejsca zwrotowi wewnątrz, mającemu na celu pochwalenie się czymś donioślejszym i poważniejszym. Czymże?
W ciągu dotychczasowego swego w Paryżu pobytu, o ludzi się ocierając, osłuchał się i dowiedział o rozmaitych, jakim, się Polacy oddają, zajęciach. Pracował każdy prawie: ten na
chleb powszedni, ów na kształcenie umysłu. Tadeusz przeto miał wskazany przedmiot, którym szlify zastąpi: naukę. O pracy na chleb nie pomyślał. Za plecami miał Woronków, zapewniając mu utrzymanie skromne, o chleb przeto troszczyć się nie potrzebował. „Będę się
uczył" rzekł sobie.
Nie masz w Europie, a zatem i poza Europą, miasta, w którym by, równie jak w Paryżu,
nauka dla tych, co z niej korzystać chcą, otworem stała i ochotników zapraszała.
Tadeusz wieczorem pewnego dnia wrócił do domu, drzwi otworzyła mu Liza.
– Dobry wieczór panu.
– Dobry wieczór pani.
– Spędziłeś pan dzień cały w biurze.
– Nie, pani. Nie chodzę do biura żadnego. Byłem w Luwrze.
– A! Ach, jak tam pięknie, jak pięknie! Nieprawdaż?
– Prawda pani.
– Pan zmęczony?
–Trochę.
– Nie chciałbyś spocząć chwilkę w salonie? Mama, co tak panów Polaków kocha, pragnie
poznać pana.
Mówiąc to, otworzyła drzwi obok. Tadeusz wszedł i znalazł się w szczuplutkim, oświetlonym lampką olejną pokoiku, nazywanym „salonem" dlatego zapewne, że nie było w nim łóżka sypialnego. Przy lampce gruba a niemłoda jejmość, postawą i odzieżą przypoimimająca
przekupki nasze, szyła w okularach na nosie. Za wejściem Tadeusza okulary zdjęła, na młodego człowieka spojrzała i zaczęła:
– Mówiłam Lizie, żem pana widziała. Ona nie widziała, alem ja widziała, na ulicy.
– Ulicą ludzi tyle przechodzi – odparła Liza.
– Ale on mi w oko wpadł. Powiadałam ci: „Piękny, szykowny, młody człowiek, w którym
nie można nie poznać Polaka". To on, on sam.
– Masz, mamo, oko trafne.
– O, oko moje! Do cerowania pończoch okularów potrzebuje, ale do rozpoznawania pięknych chłopców bez okularów się obchodzę. Niechże pan siada.
Liza przysunęła Tadeuszowi stołek naprzeciwko matki.
– Tak – rzekła pani Dupine. – Jakże tam? Dawno pan w Paryżu?
– Miesiąc z górą.
– Paryż się panu podoba?
– Bardzo. Duże piękne miasto.
– Pan dzień dzisiejszy w Luwrze spędził – podpowiedziała Liza.
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– A? Jam w Luwrze od lat... iluż to? Dwudziestu, jeżeli nie więcej, nie była. Za cesarstwa
jeszcze. Za Burbonów jużem nie zaglądała. No i jakże? Zaszły tam. zmiany jakie?
Tadeusz, postawiony w konieczności odpowiadania, na odpowiedź się silił, wyrazy dobierał, szykował i wytłumaczyć potrafił, że nie znając Luwru lat temu dwadzieścia, o zmianach
sądzić nie może.
Rozmowa, która się z punktu tego wysnuła, była dla niego ćwiczeniem praktycznym językowym, w którym pomoc wielką znajdował w podpowiedziach Lizy. Mówił, ona dogadywała,
on powtarzał. Wypadało niekiedy, że powiedział wcale nie to, co chciał. Gdy się na takim
lapsus linguae73 spostrzegł, poprawił się i frazes przy pomocy Lizy przerabiał. Na ćwiczeniu
tym upłynęło mu mniej więcej pół godziny. Gdy, dobranoc oddawszy, do drzwi się kwapił,
usłyszał upomnienie:
– A klucz a świeca?
Klucze te panie zabierały i lokatorowie po takowe do nich się zgłaszać musieli. Co się zaś
światła tyczy, wynalazek zapałek fosforycznych miał się w czasach owych rozpowszechniać
dopiero i zapalanie świec łączyło się z komplikacjami, których usuwanie w takich, jak zamieszkany przez Tadeusza, domach lokatorów z lokatorami i gospodarzami w styczność
ustawiczną wprowadzało.
Dzień następny znów Tadeuszowi w Luwrze, w Regence i w salonie pani Dupine upłynął.
Tak mu upływał dzień po dniu, z wyjątkiem soboty, której wieczór spędził na zgromadzeniu
Polaków, rozprawiających o rzeczach publicznych. Na zgromadzenie zeszło się osób ze trzydzieści – liczba stosunkowo mała, nie wynosząca dziesiątej części tej, która stanowiła ilość
wychodźców w Paryżu obecnych. Interesowało go to, bo jakżeby bowiem interesować nie
miało?! Przysłuchiwał się rozprawom, dyskusjom, krytykom ostrym niekiedy. Nie raziły go
one z powodu, że nie mając jeszcze zdania własnego wyrobionego, nie spotykał się ze zdaniem przeciwnym, które by go irytowało i które by z racji tej za kłótnictwo gorszące brał.
Uważał za rzecz zupełnie naturalną, że jeden na kwestię zapatruje się tak, drugi – inaczej. W
sali, w której się zgromadzenie odbywało, krążyły po polsku pisane broszury. Zaopatrzył się
w takowe i do domu około północy powrócił. Pora spóźniona nie pozwoliła mu posiedzenia
zwyczajnego z paniami odbyć, zaledwie stów parę, po klucz i światło zaszedłszy, z Lizą zamienił.
– Zachodził do pana dwa razy ten pan... Dir? Dir? Dirpszt – zaksztusiła się Francuzka.
– Zdziórpiński?
–Właśnie też. Kazał panu przypomnieć dzień jutrzejszy, który zresztą – dodała – obchodzi
i mnie.
– Jutro niedziela... a! – przypomniał sobie. – Wycieczka.
– Właśnie też. Gotowym być potrzeba na ósmą. – Nie spóźnię się. Dobranoc pani.
– Dobranoc panu! – odrzekła z zarywającym na czułość akcentem, który na młodego człowieka nie wywarł wrażenia najmniejszego.
Do siebie wszedł, rozebrał się, w łóżko się położył i przed zaśnięciem odczytywał broszury, które z sobą przyniósł i w których znajdował rzeczy nowe i zajmujące.
Nazajutrz, punkt o ósmej, zjawił się u niego Zdziórpiński.
– Idziemy, hę?
– Idziemy.
– Te panie czekają.
– Co za panie?

73

L a p s u s l i n g u a e (łac.) – przejęzyczenie się.

57

– Blanka i Liza. Biorę Lizę dlatego, ażebyśmy się we dwóch Blanki nie trzymali, bo byłoby
to podobne nie wiedzieć do czego. Jeszcze byśmy się pogryźć gotowi. Tak zaś, ja będę paradował z Blanką, pan – z Lizą i będzie git. Liza zresztą do niczego pana nie obowiązuje.
– Z mężem nie żyje – odezwał się Tadeusz, zabierając kapelusz i czapkę.
– Przeciwnie, żyje, tylko on na morzu, ona na lądzie. Podobno nawet kochają się. Mąż co
lat parę. przyjeżdża, natłucze ją i na okręt umyka.
– Znasz go pan?
– Nie widziałem nigdy w życiu.
Ze schodów zeszli. Blanka i Liza w narzutkach, kapeluszach z kobiałkami eleganckimi i
parasolkami w ręku, na ulicy czekały. Pomiędzy kobietami zachodziła różnica znaczna tak co
do wieku, jako też pod względem powierzchowności. Przyjaciółka Zdziórpińskiego, o wiele
młodsza, z urokiem młodości łączyła. wdzięk postaci, którego brak Liza zastępowała sztuką.
Że jednak zastępować umiała, że na wskroś paryżanką była, zastępowanie przeto wiodło się
jej do tego stopnia, że w niedzielnym zwłaszcza przebraniu ponętną się zrobić umiała.
– A więc, w drogę! – zakomenderował Zdziórpiński.
Droga poprowadziła do dyliżansu, w którym towarzystwo zajęło miejsce na wierzchu i który wywiózł je z Paryża w stronę Sevres. Za miastem wysiedli i dalej drożynami pomniejszymi
puścili się pomiędzy pola, zmierzając do lasu, który był wycieczki celem głównym.
Paryżanka na wsi upaja się przede wszystkim powietrzem i w upojeniu tym istotę ludzką
zamienia na motyla i ptaszę. Latałaby, gdyby .skrzydła miała. W braku takowych oddaje się
uciechom wszelakim, na jakie okoliczności pozwalają. Pary śmieją się, gruchają, błądzą
wśród drzew i zarośli, znów się śmieją, wreszcie do jadła zasiadają, rozściełając na trawnikach serwety i nie wiedząc, gdzie nogi podziewać. Paryżankom paryżanie sprawy dotrzymują.
W razie tym jednak ta zachodziła osobliwość, że połowa męska towarzystwa nie dostrajała się
do żeńskiej. Zdziórpiński, mimo że rolę paryżanina odgrywał, jak umiał najlepiej, nie umiał
atoli ukryć tego, że była to rola pożyczona. Tadeusza Liza nie była w stanie rozruszać. Widok
lasów, łąk, pól okolicę rodzinną mu przypomniał i zły humor na niego nawiał. Kobieta się
daremnie do niego wdzięczyła, daremnie go w ustronia cieniste uprowadzała, daremnie jak
Telimena mrówki, które w razach podobnych nie na samej tylko Litwie służą, przyzywała.
Rozjaśnił czoło nie rychlej, aż przy śniadaniu, zamówionym przez Zdzórpińskiego w oberży
dlatego, ażeby Francuzki utraktować potrawką z królika, zwaną civet, za którą one przepadają. Chciał również, ażeby i Tadeusz rarytas ów poznał. Gdy atoli potrawka na stole się pojawiła, Zdziórpińskiemu strzeliło do głowy podejrzenie:
– To kot!
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VIII
Upływały dnie, tygodnie: nadeszła jesień. Tadeusz muzea, galerie, biblioteki zwiedzał,
notował, pisał, po francusku się poduczył i jak skoro się kursa w Sorbonie i College de France
otworzyły, na kursa chodził. Ze współuczestnikami losów swoich pozawierał znajomości i
stosunki, na zgromadzeniach bywał, w dyskusjach udział brał, wotował. Do sekcji się zapisał i
podatki płacił. Żywot jego uregulował się tak, że z boku patrząc, wziąć by go można za młodego, wzorowo się prowadzącego i w stosunkach normalnych pozostającego człowieka. Widzieć go było potrzeba, kiedy z ziomkiem lub z kim innym w domino o kawę czarną grał.
Miał pozór osobnika zupełnie z losu swego zadowolonego.
Tyczyło się to jednak pozorów tylko. Zawsze jedna a lepsza istoty jego połowa znajdowała
się nie w Paryżu i gotową była dla miejsca pobytu swego stałego obrać nie tylko Paryż, ale
Francję ze wszystkiego, co by się tam przydać mogło. Gotowość ta w jednym tylko względzie
uskuteczniać się do pewnego stopnia dawała. Znajdował niektóre ogólnoludzkie poglądy i
zasady, czyniące zadość wymogom sprawiedliwości i pożytku. Te na grunt ojczysty przenosił,
albo raczej z gruntu ojczystego rozpatrywał się w nich z tą intencją, z jaką by na przykład syn
uczył się medycyny w celu wzięcia udziału w leczeniu z choroby chronicznej matki, którą
całą duszy swojej i serca potęgą ukochał. Zapatrywanie się takie podzielał z ogółem, który się
rozpadał na stronnictwa, odcienie i rodzaje takowych, wliczając w to i ogromne stosunkowo
stronnictwo wyczekiwania. Zaprzątało to młodemu człowieku uwagę i zabierało zbywający
mu od nauki czas. Pracował na równi z tymi, co na chleb powszedni zarabiali, bardziej nawet,
albowiem (podczas kiedy tamci, po całodziennym biurowym, fabrycznym lub warsztatowym
zajęciu, wczasu używali, on późno w noc czytał, pisał, notował, meblując sobie głowę wiadomościami, które starannie zbierał i szykował.
Na zajęciach tego rodzaju upłynęła mu jesień cała i zima cała. W mieszkaniu jego nagromadziło się sporo książek, rękopisów i listów. Wśród tych ostatnich listy od kolegów znajdowały się w ilości znacznej. Listy od pułkownika przychodziły od czasu do czasu, w tygodniach ostatnich coraz to częściej, a zawsze z jednym i tymże samym na końcu zapytaniem:
„Czy nie ma tam czego z Łybedianki?" Niestety, z Łybedianki nie było ani listu, ani wieści. Z
Woronkowa także. Tadeusza to niepokoiło z powodów wielu, a pomiędzy innymi i z tego, że
zapasik grosza, z jakim się w Paryżu zainstalował, wyczerpywał się. W sakiewce jego świeciły dukaty ostatnie. Niepokoiło go to, nie bardzo jednak. Nie zaznawszy w życiu swoim niedostatku, nie zatrważał się jutrem bezpieniężnym. Większym bez porównania niepokojem
przejmował go brak wiadomości od matki i od Elżusi, a także położenie pułkownika, który –
jak pisał – zainstalował się w Bordeaux w domku oddzielnym, ze stajnią i wozownią, za miastem i nudzi się, ale czeka wytrwale. Ma srokę, którą mówić uczy, i znalazł sobie partnerów
do szachów, w które regularnie grywa.
„Pułkownik bez pieniędzy być musi" powtarzał sobie często.
Do głowy mu jednak nie przychodziło, ażeby stan ten przeciągnąć się miał długo. Przypuszczał przeszkody jakieś, opóźnienie, zwłokę. Nie przypuszczał czego innego. Niekiedy mu
na myśl się nasuwało, że pułkownikowa przyjedzie sama i wówczas oddawał się rojeniom,
które mu rozkosz sprawiały.
Czas jednak mijał, miesiące po miesiącach upływały, nie nadchodziło nic, a raczej nadeszła
wieść bardzo nie pocieszająca. Pułkownik napisał do niego obszerniej niż zwykle, dając mu
instrukcję we względzie zaciągnięcia pożyczki na Łybediankę. Żądał niewiele: dwunastu tysięcy franków, to jest mniej aniżeli połowa rocznego, jaki majątek niósł, dochodu. Pisał w
sprawie tej do osób kilku, a mianowicie: do generała X., do wojewody Cybulskiego, do hra59

biego Polizały, do księcia Lubarskiego, z prośbą o poręczenie i polecał Tadeuszowi, ażeby do
każdego z panów tych poszedł w celu dopilnowania sprawy. „Chciałem – słowa listu jego –
posłać Byka, ale to sprawa taka prosta, boć przecie panowie ci znają mnie i znają sytuację
moją majątkową, a przy tym dlatego właśnie, żem bez pieniędzy, Byk mi tu jest potrzebny".
Tadeusz udał się do każdego z wymienionych w liście pułkownika. Generał przyjął go
uprzejmie i jeszcze uprzejmiej odpowiedział, że nic zrobić nie może.
– Poręczenie moje nic niewarte. Sam dla siebie pożyczkę bym zaciągnął, gdybym mógł.
Ale wojewoda, hrabia i książę mają na bankach tutejszych kapitały złożone, podpis którego z
nich otworzy kasę banku każdego.
Wojewoda odpowiedział opryskliwie, że za regułę wziął sobie nie ręczyć za nikogo.
– „Kto za kogo ręczy, tego diabeł męczy”. Wolałbym z kieszeni własnej dać, ale na compte
couran74 mam tylko tyle, co dla mnie samego starczy.
Hrabia odmówił bardzo słodko.
– Nie mogę, ziomku, nie mogę. Pułkownika szanuję, co to za dzielny żołnierz! Ale pułkownik sam rozumie, co to znaczy „nie mogę", sam bowiem w sposób ten odpowiedział mi
na list, w którym go wzywałem, ażeby się z nami połączył, celem powściągnięcia zapędów
demagogicznych niektórych zbłąkanych spółziomków naszych. Nie mogę przeto i – wierz mi
współziomek – boleję nad tym. A współziomek – zapytał w końcu – z nami czy przeciwko
nam jesteś?
– Do sekcji należę.
– I podoba się tam ziomkowi? – zapytał z uśmiechem.
– Dosyć.
– Obywatel Żużel wam hetmani?
– Nie słyszałem, ażeby kto hetmaństwo obywatela Żużla uznawał.
– Trzebaż przecie coś uznawać. Zaciągnął się, słyszę, do szeregów waszych Kundelski.
Tadeusz ramionami wzruszył. Nic o tym nie słyszał.
– No – zakonkludował hrabia – mocno nad tym ubolewam, że poczciwemu pułkownikowi
tej przysługi drobnej oddać nie mogę. Nie mogę jednak – westchnął – żadną miarą nie mogę.
Kiedy Tadeusz odchodził, hrabia go do drzwi odprowadził i serdecznie dłoń jego uścisnął.
Z księciem mówić osobiście nie mógł. Mówił z sekretarzem jego, który mu wyliczył szereg
ofiar i zapomóg, jakie książę daje.
– Tu nie o ofiarę ani o zapomogę, ale o poręczenie chodzi – zauważył Tadeusz tonem irytacji wewnętrznej.
– Poręczenie? – odparł sekretarz. – Któż księciu za pułkownika poręczy?
– Majątek jego.
– Czy my wiemy, co się z majątkiem tym dzieje?! Grodu w Paryżu nie mamy.
– Czybym się nie mógł z księciem widzieć osobiście? – zapytał Tadeusz, chcąc – jak to się
powiada – do dna dotrzeć i nic sobie do wyrzucenia nie mieć.
– Nie wiem, wątpię. Dziś książę zajęty, jutro do kąpieli wyjeżdża.
Tadeusz nie dał jeszcze za wygraną. Udał się do Ziomskiego i ten mu wskazał osobistości
parę, do których kołatał: nadaremnie jednak.
Koniec końcem, nie wskórał nic. Z zabiegów swoich zdał pułkownikowi sprawę dokładną,
dodając na zakończenie listu: „Cierpliwości, mój pułkowniku. Niepodobna, ażeby dziś, jutro
wiadomość jaka nie nadeszła".
Wiadomość, w rzeczy samej, niebawem nadeszła, wiadomość w części jednej pocieszająca, w drugiej przerażająca. Pocieszenie tyczyło się Tadeusza, którego drogą pośrednią doszedł
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list od matki i przekaz na rubli pięćset, to jest, wedle kursu monety brzęczącej, na dwa tysiące
franków. Wiadomość ta drogę pośrednią wzięła w Paryżu nawet, albowiem udzieloną mu
została przez Lizę, która mu o niej wieczorem, kiedy do domu wracał, oznajmiła.
– Dobra nowina: dwa tysiące franków dla pana.
– Skąd wiesz o tym pani?
– Przychodził tu pan jakiś, który kartę swoją zostawił, i mówił, ażebyś się jutro po odebranie pieniędzy do niego między dziewiątą a jedenastą zgłosił.
Nazwisko było Tadeuszowi nieznane.
Zgłosił się nazajutrz pod adresem wskazanym, udowadniać musiał tożsamość osoby i powrócił około czwartej po południu z listem w zanadrzu i z setką luidorów w kieszeni.
Do czytania listu zabrał się z taką, jakby się do spowiedzi przygotowywał, uroczystością.
Zamknął się, zasiadł, kopertę ostrożnie otworzył, przypatrzywszy się pierwej ręką matki nakreślonemu adresowi, list wyjął i czytać zaczął. Matka od razu do interesów przystępowała.
Donosiła, że mu regularnie rocznie posyłać będzie po rubli pięćset, przedstawiających procent
piąty od schedy, która na niego przypada, a która wypłaconą mu zostanie przez braci, gdy ją
Bóg. do siebie powoła. „Jak długo żyję – pisała – będę ci, moje dziecko, dosyłała. Nie wiem
jednak, czy pożyję długo. Lat siedemdziesiąt mi dobiega i w czasach ostatnich często pomroków doznaję. Powiadają ludzie, że to krew. Kazałam sobie w maju krew puszczać cyrulikowi
i z Hołodarki Szmulowi, który zaręcza, że do stu lat dociągnę. Tak długo żyć nie chcę, ale
pragnę przed śmiercią oglądać ciebie. Modlę się o to i na tę intencję ksiądz Palicki mszę regularnie w dzień Przemienienia Pańskiego odprawia. Może też Bóg miłosierny nad nami się
zlituje." W drugiej listu połowie donosiła Tadeuszowi, że bracia jego zamierzają żenić się i
upatrzyli sobie, jeden na Podolu, drugi na Wołyniu, partie dobre. Jeden stara się o pannę, drugi – o wdowę i ten, co się o rękę panny ubiega, jest już po deklaracji. „Zdaje się – dodawała –
że to rzecz pewna, a dałby Bóg, ażeby do skutku doszła, panna bowiem wniesie mu 200,000
złp. posagu, które na Woronkowie ulokowane, posłużą do zabezpieczenia gotówką schedy
twojej". Wiadomości te były pocieszające. Po nich atoli nastąpiła niezwłocznie smutna bardzo. „Elżunia zasyła ci – pisała pani Miarnowska – pozdrowienie serdeczne. Biedna ona! Pułkownikowa ledwie nieledwie, posprzedawawszy, co sprzedać mogła, i podjąwszy sumkę piętnastu tysięcy złotych, ulokowaną u marszałka Godziębskiego, ściągnęła się na dzierżawkę. Po
utracie Łybedianki, o czym wiesz zapewne, ciężko chorowała. Bóg ją jednak przy życiu zachował dla Elżusi, która by bez niej była bardzo nieszczęśliwą. Obecnie obie gospodarują w
Stokach, o trzy ćwierci mili od Woronkowa. Folwarczek to niewielki, ale ziemia dobra i tenuta niewysoka. Widujemy się często, i pułkownikowa, i Elżunia wspominają cię zawsze bardzo mile. Biedna Elżunia! Jaki jej los?"
Piorun w dzień pogodny z jasnego nieba padający nie przeraziłby Tadeusza tak, jak wiadomość powyższa. Stanęły mu najprzód w oczach pułkownikowa i Elżusia, stanął mu następnie w oczach pułkownik. Szybko w umyśle porównał położenie kobiet z położeniem tego
ostatniego. Kobiety mają nad głową dach, nie brak im na chlebie powszednim i nie mają na
karku wierzycieli. Na zadane zaś, co do Elżusi, przez matkę zapytanie: „Jaki jej los?" odpowiedział sobie w duszy: „A ja!" Smutniej się przeto przedstawiało położenie pułkownika,
który wszystko czynił, ażeby je sobie utrudnić pod pretekstem czekania. Czekał twardo i wytrwale, z bryką i końmi w pogotowiu i zapędził się na koniec Francji dlatego, że mu tak ze
stuknięcia w palce wypadło. Sam sobie piwa nawarzył. Tadeusz to rozumiał, ale do winowajcy pretensji mieć nie mógł dla powodów wielu, przede wszystkim zaś dlatego, iżby pretensja
złemu nie zaradziła. Co by to pomogło, gdyby z wymówkami wystąpił? Bryka, cztery konie,
dwóch służących, faktor – wszystko to było zbytkiem rażącym. Zauważyć atoli należy, że
zbytek ów raził Tadeusza dziś dopiero; dawniej zaś sam w nim udział brał i nie poczuwał się

61

do prawa powstawania na takowy bezwzględnie. Tym bardziej za to poczuwał się do obowiązku ratowania pułkownika.
Ratowania – jak?
– Jak najprędzej i jak można – odpowiedział sobie.
Prędzej ani inaczej nie można było, jak tylko posyłając pułkownikowi pieniądze, które tylko co otrzymał. Myśl ta najpierwsza w głowie mu strzeliła i jakby się lękał, ażeby nie uciekła,
nie znikła, nie zmodyfikowała się, pośpieszył z urzeczywistnieniem one j. Pieniądze co rychlej złożył, zawiązał, opieczętował, zaadresował i popędził z nimi do biura pocztowego. Nie
zostawił dla siebie nic, przesyłkę nawet opłacił. Z gmachu pocztowego wychodził w dobrym
humorze i zatrzymał się przed spisem adresów tych listów, które zwrócone zostały z powodu,
że bądź odbiorcy nie znalazły, bądź na miejsce przeznaczone nie trafiły. Spis był długi; przerzucały się w nim nazwiska polskie, mocno niekiedy zaś poprzekręcane, niekiedy zaś pozamieniane na tytuły, które Francuzi na kopertach za nazwiska brali. Parę razy na przykład figurował zamiast nazwiska „Jaśnie Wielmożny", raz zaś „Najukochańszy Wujaszek". Ten ostatni
napis ubawił Tadeusza. Śmiejąc się wyszedł z gmachu pocztowego, udał się na obiad, z obiadu do kawiarni i kiedy tamże kontuarowej płacił, usłyszał z ust jej zastrzeżenie, świadczące,
że usposobienie wewnętrzne odbijało się na powierzchni jego.
– Widzę dziś pana weselszym niż zwykle.
– Skądże to?
– Nie wiem. Coś zapewne przyjemnego spotkało pana.
– Zgrałem się z majorem w domino.
– Jeszcze to nie racja – odrzekła, oddając Tadeuszowi resztę.
– Czy się pani znów nie omyliła? – zapytał licząc.
– Podejrzewasz mnie o chęć korzystania z pana – rzekła z akcentem zalotności przyzwoitej;
– Myląc się na niekorzyść własną.
– Z nikim, jeno z panem mi się to zdarza.
– To rzecz dziwna – zauważył młody człowiek.
– Nieprawdaż? – odparła kobieta, nadając oczom swoim wyraz, który by nazwać można
wyrazem wymowy serca.
Ucinkowe wyrazy te przy kontuarze z piękną panią Labiche powtarzały się codziennie
prawie. Tadeusz brał je w znaczeniu prostej grzeczności episjerskiej, mającej na celu osłodzenie konsumentom smutnej konieczności płacenia gotówką i zarazem zwabiania ich do kawiarni. Pani Labiche w rzeczy samej piękna była. Z gości niejeden przychodził dla kawy i dla
niej, każdy rad z nią po słów kilka zamieniał, niejeden zaś do niej się zalecał i kawiarni sporo
dochodu przysparzał. Ona hołdy łaskawie przyjmowała, odpowiadać raczyła, z jednym atoli
Tadeuszem rozmawiała i z nim jednym w rachunkach na niekorzyść własną się myliła. Nie
wiadomo, ile omyłek tych było, nim się na nich młody człowiek spostrzegł i uwagi jej, naddatek zwracając, nie uczynił:
– Paniś mi za dużo zdała.
– Ach, prawda! – odrzekła. – Cóż mi się to stało?
Złapał ją Tadeusz na tym razy parę jeszcze i powziął zwyczaj obliczania od czasu do czasu
drobnych, jakie od niej dostawał. Wskutek zwyczaju tego i tym razem obliczał.
– I cóż? – zapytała dama. – Nie ma nadto?
– Nie.
– Może za mało?
– I to nie. Byłbym pani pokazał i upominał się.
– Uwierzyłabym panu na słowo.
– A gdybym panią zwiódł?
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– Oh – odrzekła przeciągle – pan należysz do tych, co – nie zwodzą.
W dwa ostatnie wyrazy włożyła akcent, brzmiący czymś więcej i czymś innym aniżeli
grzecznością episjerską. Tadeusz nie zważał na to. Złożył jej pozdrowienie pożegnalne i wyszedł, a ona go wejrzeniem długim i zagadkowym do drzwi odprowadziła i patrzyła, gdy postać jego przed wielkimi szybami okna się przesuwała. Gdy postać młodzieńca znikła, pani
Labiche westchnęła. Następnie, z roztargnieniem słuchając komplimentów niemłodego jakiegoś, baronią bankową nacechowanego, konsumenta, machinalnie na miseczki blaszane cukier
nakładała.
Tadeusz z kawiarni wprost do domu podążył. W drodze go humor dobry nie opuszczał i
nie opuścił, gdy do salonu pani Dupine po klucz i światło zaszedł. W salonie Liza sama z robotą w ręku przy lampie siedziała.
– Pani dziś sama? – rzucił zapytanie.
– Mama do łóżka poszła.
– Tak wcześnie?
– Zmęczona się czuła – odrzekła i widząc, że młody człowiek ku wyjściu się ma, dodała: –
Czy i pan do łóżka się spieszy?
– Cóż mam robić?
– Mnie samotność słodzić.
Rzekłszy to, głowę podniosła i zwróciła na młodego człowieka wejrzenie magnetycznych
przebłysków pełne. I zapytała:
– Jakiś tam dziś na ulicy był zgiełk?
W kilku pierwszych panowania Ludwika Filipa latach często się powtarzały manifestacje
uliczne, które poparcia w ogóle mieszkańców nie znajdując, bez następstw przemijały Jedna z
takich zdarzyła się była właśnie. Tadeusz jął się opowiadać szczegóły zajścia.
– Usiądź pan jednak – przerwała Liza.
Oglądnął się za krzesłem.
– Oto miejsce – rzekła kanapkę wskazując. Zmieścimy się we dwoje
Tadeusz wahanie się niejakie okazał.
– Lękasz się mnie pan, brzydzisz? – zapytała.
– Parbleu75 – odrzekł. – Ani jedno, ani drugie. Posądzasz mnie pani niesłusznie o lękliwość
i o brak gustu.
Na kanapce usiadł i na wyrazy ostatnie otrzymał w odpowiedzi znów wejrzenie do poprzedniego podobne, ale poparte ruchem bocznym, mającym być niby usunięciem się, będącym jednak w istocie przymknięciem.
– Dobrze tak panu? – zapytała.
– Doskonale.
– I mnie doskonale – i poprawiła się w sposób, wyzywający ramię młodego człowieka do
objęcia kibici. – Teraz przeto mówmy o czym.
– Powiedziałem pani, że gwardia narodowa...
– Co mi tam gwardia narodowa! – przerwała. – Czy pan nie masz innej do rozmowy materii?
– Innej? Na przykład? Wynajdź pani sama.
– Wynalazłam ją od dawna i na sercu mi ona ciąży. Chcę z panem o panu pomówić.
– Cóż mi pani o mnie powie?
– Żeś jest młodym człowiekiem zbytecznie poprawnym. Co u licha! Mieć zdrowie, siły,
postać kształtną, dowcip, lat dwadzieścia kilka i pędzić żywot mniszy? To się nie godzi. To
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grzech, występek obrazy majestatu młodości. Zmienić to potrzeba. Młody młodym być winien. Popraw się pan. Czyś pan wykonał ślub czystości?
Zapytanie ostatnie było chybieniem celu, do którego młoda kobieta zmierzała. Tadeusz się
ani do świętości, ani do anielstwa nie poczuwał i ślub żaden w głowie mu nie postał. Zapytanie nasunęło mu myśl, która by może sama nie przyszła i tknęła go w punkt honoru, który się
w nim niejako nagle obudził. Ślub? Ślub go nie wiązał żaden, ale kochał i kochanym był. W
oczach stanęła mu postać dziewczęcia, postać czysta, świetlana, do której stosowało się matki
jego zapytanie:
„Jaki jej los?" Liza wydała mu się wstrętną. Zerwał się z siedzenia i na zapytanie jej odpowiedział:
– Tak... Ślub wykonałem... Dobranoc pani.
Klucz i świecę zabrał i nie słyszał wyrazów, jakie za nim Liza, popierając wyrazy charakterystycznym ręki gestem, posłała:
– Idź, skąpcze!
Po tym, co on zrobił, zarzut ten słusznym nie był. Tadeusz zresztą zarzutu nie słyszał. W
izdebce swojej nie poszedł od razu do łóżka. Najprzód usiadł i zamyślił się, następnie chodził,
chodził z pół godziny i do pisania zasiadł. Przysposobił sobie ćwiartkę papieru listowego,
przyciął pióro do paznokcia i zaczął: „Jaśnie wielmożny, szanowny panie pułkowniku". Namyślał się, nie szło mu. Niełatwe bowiem miał do rozwiązania zadanie. Chodziło mu o wytłumaczenie pułkownikowi posyłki pieniężnej, a zarazem o zawiadomienie go o ciosie, jaki na
niego spadł. Postawił sobie kwestię tak: czy zawiadomić, czy zawiadomienie przygotować?
Zdecydował się na to ostatnie i rozpoczął pisanie od skreślenia ogólnej sytuacji politycznej,
usuwającej powrót wychodźców pod strzechy rodzinne w przyszłość nie dającą się oznaczyć
bliżej. „Za lat dwa, za trzy lata – pisał – za cztery może". Za zwłokę tę odpowiedzialność
zwalał na barki Ludwika Filipa. Na tak przygotowanym gruncie umieścił doniesienie o liście
od matki, przysyłającej mu grosza trochę i wspominającej o pułkownikowej. „Listy nasze,
zdaje się, nie doszły: matka nic mi o tym nie pisze, pisze jeno, że pułkownikowa i panna Elżbieta, Bogu dzięki, zdrowe i że zamieszkały w Stokach. Bracia żenią się" itd. Następnie znów
się do sytuacji politycznej zwrócił, wysuwając z niej dla pułkownika potrzebę sprzedania bryki, koni i uprzęży oraz odprawienia służących, słowem, zredukowania wydatków do możliwego minimum. Gdy to pisał, nasunęło mu się do głowy pytanie: „Cóż się stanie z Tomaszem, Jankiem i Bykiem?" Pytania tego nie rozwiązywał, odłożył je na później, myśląc że
przede wszystkim usunąć należy trudności najważniejsze. Sprzedaż czterech koni nie tylko by
zasiłek pieniężny przynosiła, ale jeszcze z wydatków na życie potrąciłaby gęby cztery. Zredagowawszy w sposób ten list, złożył go, do koperty wsunął, zaadresował, zapieczętował i spać
poszedł.
Życie jego, urozmaicone na chwilkę listem od matki, zwykłym poszło trybem i doszło w
dni kilka później do punktu bardzo smutnego: do wydobycia z sakiewki franka ostatniego.
Tadeusz się zadumał. „No i co?" Takim był wychodni dumania jego punkt. „Kręto koło
mnie. A, ha!"
Nie zafrasowało go to zbytecznie. Jak zwykle, poszedł na wykłady i do biblioteki, ale nie
poszedł na obiad. W porze obiadowej kupił sobie chleba za dwa susy i kiełbaskę, zwaną cervelas, zjadł i do kawiarni się udał. Major Ziemski czekał na niego z dominem. Gdy naprzeciwko majora usiadł, ten kamienie wysypał i odezwał się:
– Zaczynajmy.
– Nie gram dziś – odrzekł młody człowiek.
– Czemu?
– Gdybym przegrał, nie miałbym czym za kawę zapłacić.
– Czy tak? O, to kiepsko!
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– Kiepsko. Czy nie ma tam major jakiej do nastręczenia mi posady?
– W chwili tej nie mam. W biurze moim posady wszystkie zajęte, ale, będę pytał. Tymczasem służyć ci mogę kilkunastu frankami.
– Dziękuję.
– Nie dziękuj, weź. W sposób ten – dodał tonem półżartobliwym – będę względem ciebie
zobowiązany do wyszukania ci zajęcia, na którym opieram ewikcję długu mego.
– A gdybyś major nie wynalazł?
– Hm, i to być może. W razie takim wynajdzie kto inny i dług mi oddasz.
Mówiąc to sakiewkę wydobył i Tadeuszowi franków piętnaście wsunął.
Tadeusz dłoń mu serdecznie uścisnął.
Dama kontuarowa ruch ten widziała.
– Teraz-że – zaczął major – rozmów się z (wymienił nazwiska paru Polaków w kawiarni
obecnych). Niech się i oni o posadę dla ciebie dowiadują i wróć, ja na ciebie z dominem poczekam.
Tadeusz przysiadł się do wskazanych mu osobistości, rozmówił się. Każda mu obiecała, że
dowiadywać się będzie; gdy zaś przechodził mimo stołu, co w kącie na lewo stał, zobaczył
jegomościa jakiegoś, co za nim oczami śledził.
– Czy nie Żużel? – pomyślał sobie. Zbliżył się i o uszy jego obiły się wyrazy:
– Dobry wieczór, obywatelu.
– Nie poznałem – odrzekł Tadeusz siadając.
– A co? Czy niedobrze konspiruję?
– Nie można chyba lepiej.
– Wszyscy inni konspirują teoretycznie, ja jeden – praktycznie. Ja, przepraszam – poprawił
się. – Jest nas dwóch obecnie, pozyskałem bowiem współpracownika wielce cennego, bo
nawróconego, który przejrzał niby Paweł święty. Cóż, tyś, obywatelu, nie przejrzał? Nie
przychodzisz do mnie z wyrazem „konspiruję?"
– Nie – odpowiedział Tadeusz.
– Nie dziwi mnie to. Dobrze czynisz. Namyślasz się. Wielkie dzieło, które ma glob cały
ogarnąć, namysłu gruntownego wymaga. Obliczałeś?
– Jam się, obywatelu, doliczył czego innego – odrzekł Tadeusz.
– Na przykład?
– Pustek w kieszeni mojej. Zajęcia potrzebuję i przypominam sobie, żeś mi stręczył jedno.
– W fabryce świec i mydła?
– Zdaje się.
– Ba! Przed laty paru było, obecnie nie ma. Będę jednak popytywał i dowiadywał się.
– Proszę cię, obywatelu – rzekł Tadeusz, ściskając mu dłoń i wstając w celu przejścia do
czekającego z dominem majora.
W domino grał, przegrał, do zapłacenia przeto miał dwie kawy, co go do kontuaru poprowadziło. Dama go wdzięcznym powitała uśmiechem, zapłatę od niego przyjęła i resztę zdając,
odezwała się półgłosem, a tonem takim, w którym poufność przebrzmiewała:
– Postrzegam na panu przemiany.
– Jakie? – zapytał młody człowiek.
– Dni temu kilka byłeś wesół, obecnie zaś coś pana niepokoi.
– Skądże to?
– Nie wiem. Coś niepomyślnego pana spotkało.
– Zgrałem się z majorem w domino.
– Proszę wiedzieć i wierzyć mi – ciszej odparła – że ja tyczące się pana ważniejsze, aniżeli
ten, powody radości i smutku potrafię zrozumieć i odczuć.
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Ktoś w chwili tej do kontuaru z pieniędzmi podszedł, rozmowa się przerwała. Tadeusz
damie na pożegnanie głową skinął.
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IX
Dla młodego człowieka rozpoczęły się trudne i ciężkie deptania za posadą jakąś czasy. W
pierwszych przybycia Polaków do Francji momentach łatwiej im było. Ogólna, która z nimi z
Niemiec szła, sympatia drogi torowała. Chętnie ich do zakładów przyjmowano. Z czasem
atoli sympatia pierwotna ochłodła nieco; oswojono się z nimi, spowszechnieli i wykołatanie
zapewniającego chleb powszedni zajęcia coraz to się trudniejszym stawało. Położenie przeto
Tadeusza przykrym nad wyraz było.
Niemniej przykrym było położenie pułkownika, który nie chciał i nie umiał uznać konieczności zastosowania się do położenia. Wiedział on i uznawał, że Francja to nie Polska, ale jego
dusza, serce, przekonania, patriotyzm, nawyki, gusta nakazywały mu takim się do Polski odwieźć, jakim się z Polski wyniósł. Nakaz ten panował wśród Polaków ogólnie, on atoli stosował się do onego literalnie, czyli był wyrazem jego skrajnym a najczystszym. Stosownie
przeto do tego w Bordeaux się urządził. Wynajął sobie za miastem domek, który był fermą, i
dlatego posiadał stajnię i wozownię. Stajnię i wozownię przerobić trzeba było, jako też poczynić niejakie w mieszkaniu modyfikacje, gdy jesień nadchodziła; zbliżanie się bowiem jesieni było dla pułkownika wskazówką, że „w roku tym na wojnę już liczyć nie można".
Gniewało go to, ale rady nie było. Przyszykował się na zimę i urządził tak, jak by się urządził,
gdyby w położeniu podobnym znajdował się w Polsce: kupił powóz i pozawierał znajomości
ze szlachtą okoliczną, z tą szlachtą podrujnowaną, po tak zwanych „zamkach" przemieszkującą, która we Francji, na prowincji, przedstawia pozostałość dawnych czasów. Znajomości
tego rodzaju zabrał kilka i jeździł od czasu do czasu w odwiedziny czterema końmi w lejc.
Tak samo co niedziela jeździł na mszę do kościoła. Tomasz na koźle nadymał się, jak u nas
furmani czynią; gdy z bata palił, Francuzi gęby otwierali. Le colonel polonais76 bywał zrazu
ciekawie widziany i uprzejmie przyjmowany. Z czasem atoli ciekawość spowszedniała, a
uprzejmość zmieniała się w rodzaj pewien ostrożności, odnoszącej się zwłaszcza do obiadków jego, które zyskały smutną, niestety, sławę. Stało się to wskutek wypadku następującego.
Pułkownik za obowiązek sobie uważał sąsiadów, celem utrwalenia stosunków, na obiad do
siebie zaprosić. Zaprosił pięciu: czterech szlachciców i proboszcza, staruszka, człowieka wesołego i towarzyskiego. Rzecz prosta, nie pojmował, ażeby uczęstować ich można było czymś
lepszym niż potrawami polskimi. Janek popisał się takim barszczem zawiesistym, taką pieczenią huzarską, wspaniałą i takimi pierogami leniwymi, świetnymi, że Francuzi dwoma i
trzema nawrotami z półmiska każdego nabierali i kuchnię polską wychwalali; że zaś okrom
tego było jeszcze i szparagi, i raki, i kurczęta pieczone z zagraniczną śmietaną, mizeria i dodatki inne, na które w żołądki wlewało się wino, stąd przeto takie wynikło następstwo, że się
goście pułkownika wszyscy pochorowali. Po obiedzie każdy lekarza wezwać musiał. Szlachcicom na sucho to uszło, proboszczowi nie uszło. Świętobliwy człowiek męczył się przez dni
kilka, wreszcie Bogu ducha oddał, a ostatnie przed skonaniem słowa jego były:
– Proszę o wybaczenie wszystkich przykrości, komu przykrość jaką wyrządzić mogłem. Ja
do wybaczenia nie mam nic nikomu, z wyjątkiem pułkownika polskiego, któremu oby Bóg
miłosierny nie pamiętał barszczu.
Wypadek ten na okolicę postrach rzucił i wyrobił o Polakach opinię niekoniecznie pochlebną!
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„Jest w zwyczajach ich coś dzikiego – powiadano. – Jadają buraki, którymi u nas krowy
pasą, i robią z nich zupę, zwaną „barśki", trudną do wymówienia i niemożliwą do strawienia".
Z racji tej na obiadek nie mógł pułkownik zwabić nikogo. Ludzie się atoli od niego nie odstrychnęli całkowicie. Francuzi go odwiedzali, wizyty mu nawet szlachcice składali, proboszcz nowy zachodził po razy parę na tydzień. Gości wszakże najczęstszych miewał z oficerów dymisjonowanych, których kilku w Bordeaux mieszkało. Każdy z nich był kaleką. Temu
brakło ręki, owemu – nogi. Jeden zwłaszcza, kapitan od dragonów, który kampanię w 1812 r.
odbył, przychodził regularnie na szczudłach co drugi dzień, salutował i bawił go godzin parę.
On to szachy wprowadził i srokę pułkownikowi w upominku dal. Odtąd sroka rano i szachy
po południu służyły rycerzowi czekającemu do zabijania czasu i osładzały mu oddalenie.
Nie było to jednak zatrudnienie jedyne. Czyż nie miał gospodarstwa? Rano regularnie chodził do stajni, oglądał konie, Tomaszowi przestróg i wskazówek udzielał. Oglądał następnie
brykę, bacząc na to, ażeby w niej drzewo nie pękało, rzemienie nie zasychały i żelazo nie
rdzewiało. Obchodziły go szczególnie osie, dlatego że stanowiły one przedmiot troskliwości
osobliwej Tomasza.
– Takich dereniowych osi, proszę jaśnie wielmożnego pana, nie znajdzie tu, chociażby ten
Bordon na cztery rogi zapalił.
– Dlatego też je doglądać potrzeba.
– Ja naglądam, podsmarowuję, ale tu i posmarować po ludzku nie sposób. U nas w miasteczku najmniejszym w mazi, choć ty kąp się, a tu, w tej niby to Chrancyi, w mieście największym na lekarstwo jej nie dostaniesz.
– Obłóż szprychy, mości dobrodzieju, kałem krowim – rzekł razu pewnego pułkownik.
– Myślał ja już o tym – odrzekł Tomasz oglądając się – ale tu, zdaje się, i kału krowiego
nie ma.
– Pleciesz! – pułkownik na to. – Przecież tu, mości dobrodzieju, krowy są.
W kilka dni później wytworzyła się stąd awantura. Tomasz, upatrzywszy sobie farmę nie
opodal, w której krowy trzymano, wziął skopiec w rękę, łopatę na ramię i poszedłszy tam, jął
najspokojniej w świecie zbierać to, co mu potrzebnym było. Za pierwszym na łopatę zebraniem przystąpił doń z parobków jeden i wyrazów kilka z akcentem zapytania, opierając takowe na wyrazie vache (krowa), rzucił.
– Wuj, wuj – Tomasz mu odpalił – wasz, nie wasz.
Parobek przemówił znów.
Tomasz odpowiedź swoją powtórzył.
Pojawiło się parobków paru, a ten, co przemawiał, wykonał ruch znamionujący, że chce
łopatę odebrać, na co Tomasz odpowiedział mu zamachnięciem się, popartym wyrazami:
– Idź do czarciej maniery, bo trzasnę!
Nie trzasnął wnet, ale w chwilkę później, gdy parobcy inni pierwszemu na pomoc pospieszyli. Wywiązała się stąd bójka. Powstała wrzawa, na odgłos której wybiegła cała rodzina
farmera. Tomasz, o ścianę plecami oparty, odbijał łopatą widły, za pomocą których parobcy
mu ręce obezwładnić chcieli. Ci do niego wykrzykiwali po francusku, ten im odpowiadał:
– Och, wy wuje! Sto czartów macierzy waszej! Ja nie wasz!
Rzecz by się mogła zakończyć bardzo smutnie, gdyby ktoś z rodziny farmera nie pobiegł
do koszar żandarmerii i nie sprowadził żandarmów z brygadierem na czele.
Na widok mundurów Tomasz łopatę złożył, poddał się i do kozy odprowadzony został.
Wyniknął stąd przed policją poprawczą proces, który się w ten rozstrzygnął sposób, że Tomasz dni kilka aresztu odsiedzieć, a pułkownik za niego karę pieniężną zapłacić musiał.
Zdziwiło to mocno i jednego, i drugiego. O cóż bowiem poszło?
– Niechby do mnie, do Łybedianki, Francuzi przyszli – poświadczył pułkownik – pozwoliłbym im tego... fury całe wywieźć.
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Pomijając jednak te i tym podobne przykrości, pobyt w Bordeaux był dla pułkownika dosyć znośnym i nawet wywierał na niego wpływ niejaki. Wpływ manifestował się w ten sposób, że stary żołnierz dbałym się stawał o powierzchowność swoją. Może to zresztą było wynikiem nie otoczenia, ale bezczynności, to znaczy tego, że oglądanie koni i bryki, sroka i szachy nie były w stanie zapełnić czasu całkowicie. Może jedno i drugie składało się na to, że co
rano nie dość że – jak to we zwyczaju jego z dawien dawna było – golił się, ale przy zwierciadle pozostawał, wąsy sobie fiksatuarował, włosy układał i ukazujące się w nich srebrne świadectwa wieku za pomocą pomadek ad hoc77 maskował. Nie lubił, ażeby mu w zajęciu tym kto
przeszkadzał. Z tego powodu Byk prezentować się mógł pułkownikowi nie prędzej, aż się on
z toaletą poranną załatwił. A Byk prezentować się musiał codziennie, z wyjątkiem – rzecz
prosta – szabasu. Poza tym sześć razy w tygodniu każdym wchodził, przy progu stawał i czekał na zapytanie, które nieodmiennie bywało albo: „Cóż tam słychać?", albo: „Cóż mi powiesz?"
– Co szlichać? Co ja powiem? Nu, nic – odpowiadał Byk regularnie w miesiącu pierwszym, drugim, trzecim itd.
Razu jednak pewnego zaszła w odpowiedzi jego zmiana.
– Co ja powiem? – odrzekł. – Nic nie powiem dobrego.
– No?
– Nam byłoby lepiej w Łybediance niż w tym tu Bardonie.
Bardonem Bordeaux zwali Tomasz, Janek i Byk.
– Wiem ja o tym, mości dobrodzieju, i bez ciebie – odparł pułkownik, wzdychając i głową
z lekka wstrząsając.
– Ale jaśnie wielmożny pan nie wie może...
– Czego? – zapytał, widząc, że Bykowi wyraz w gardle w poprzek stanął.
– Tego, że się nam, nu... końce rwą.
– Hm? To źle. Ale cóż, mości dobrodzieju, poradzę na to? Wiem przecie, żem pisał i na
odpowiedź czekam.
– Żeby ino czekania tego nie było za długo.
– Albo co?
– Bo już... bo już... my winni za chleb, za mięso, za korzenie, za owies, za siano, za...
– Eh! – machnął pułkownik z niecierpliwością ręką. Byk zamilkł. Po chwili pułkownik dodał:
– Pieniądze nadejdą, zapłacimy.
– Ja im to powiadam i powiadam.
– Cóż poradzę?! Mennicy nie mam, pieniędzy bić dla nich nie mogę. Czekam ja, niech
czekają i oni.
– Oni czekać nie chcą.
– Cóż zrobią?
– Nie dadzą chleba, mięsa, soli, siana, a potem, a potem, ny, och!
– Cóż potem? – zapytał pułkownik, na którym zapowiedź odmowy dostarczania artykułów
pożywienia wrażenie wywarła.
– Tu taka, z przeproszeniem, głupia sprawa, że jak kto winien, a nie oddaje, to go do turmy
sadzają.
Pułkownik jął po pokoju chodzić. Na obliczu jego malował się niepokój. Odsapywał od
czasu do czasu przez nos mocno. Wreszcie zaczął:
– Kazałem wyraźnie przysłać sobie dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Póki nie nadejdą, ja z
gardła nie wysypię.
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A d h o c (łac.) – do tego, specjalnie w tym celu.
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– A tymczasem – Byk na to – potrzebna jakaś rada.
– Nie nudź ty mnie, mości dobrodzieju! – ofuknął go pułkownik. Rada? Jakaż rada?
– Dać im do zatkania gęby część, a o resztę się starać.
– Skądże część wezmę? Gdzie się starać mam?
– Część się znajdzie.
– Gdzie?
– Tu – odpowiedział Żyd, do pasa sobie rękę przykładając. – Niech ino jaśnie wielmożny
pan mnie kwitek napisze, a ja kwitek ten na miejsce pieniądzów położę i on mi jak pieniądzów będzie. Porachujemy się w Łybediance.
Przez chwilę pułkownik Bykowi spode łba nieco w oczy patrzył i zapytał:
– Wiele tam tego masz?
– Ny, ja nie liczył. Hej, od kiedy ja nie liczył! Myślałem sobie, że w Łybediance policzę.
– Policzże.
Byk się w kącie do ściany twarzą zwrócił, odzież na sobie rozpiął i wydostał trzos skórzany, który pod bielizną nosił. Zapiął się, trzos otworzył i zawartość onego na stół wysypał. Była
to sama złota moneta: dukaty węgierskie i holenderskie, frydrychsdory pojedyncze i podwójne
i luidorów kilka.
– O! – odezwał się Żyd.
– Licz – odparł pułkownik.
Byk gatunkował i kolumny stawiać począł, dukaty przy dukatach, frydrychsdory przy frydrychsdorach, a luidory na stronę usunął. Następnie na złote polskie w pamięci przerobił i
cyfrę ogólną powiedział:
– Dwa tysiące sto siedem złotych i groszy dwadzieścia.
Pułkownik z papierem i ołówkiem zasiadł, sprawdzał, różnicę jakąś znalazł, znów liczył,
wreszcie cyfry istotnej doszedł.
– Trzebaż ci teraz, mości dobrodzieju, kwit napisać.
Kwit, a raczej rewers, napisał, siedem procent oznaczył i dokument Bykowi wręczając,
rzekł:
– Wyświadczyłeś mi, mości dobrodzieju, przysługę wielką. Nie zapomnę ci tego.
– Jaśnie wielmożny pan słówko za mnie powie wedle arendy w Woronkowie.
– Hm, w Woronkowie? – odparł pułkownik z uśmiechem. – Łybedianka, jak się zdaje, będzie Woronków spłacała.
– Jaśnie wielmożny pan kupi?
– Nie, ale rzeczą jest jak amen w pacierzu pewną, że moja Elżusia za porucznika wyjdzie.
– Ja o tym wiedział – podchwycił Żyd.
– Skąd?
– Skąd? Ny, ja wiedział. Ja nie wiem, skąd?
– Otóż to jest. Arendy ci w Woronkowie nie przyrzekam, ale słówko, mości dobrodzieju,
za tobą rzeknę.
– Niech jaśnie wielmożnemu panu Bóg da zdrowie! Nu, a teraz starać się trzeba.
– O co?
– O to, żeby nim z Łybedianki pieniądze przyjdą...
– Jakże? Pożyczyć chyba? Któż mi tu pożyczy?
– Nie tu, ale w Parisu.
– Potrzeba, żebym się ewikcją złożył, a u mnie na czole nie napisane, że ewikcję posiadam.
– Jam się ludzi rozpytywał. Pożyczkę dostać można za poręczeniem. U Parisu są takie panowie, co za jaśnie wielmożnego pana poręczą. Trzeba ino do nich listy napisać i do pana
porucznika napisać.
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– Hm, hm – pułkownik się zamyślił, po stole palcami bębnił i odrzekł: – Dobrze, pomyślę
o tym.
Wynikło stąd to, że przez dni kilka listy do generała, wojewody, hrabiego, księcia i Tadeusza pisał i listy te w końcu wyprawił. Wiadomo, jaki one rezultat sprawiły. Odpowiedź Tadeusza, zdająca sprawę z zabiegów, jakie celem wyjednania poręki czynił, w stopniu najwyższym pułkownika zirytowała.
– Obywatele! Błazny! – powiadał.
W czas jakiś później generał i hrabia odpisali mu. Pierwszy się niemożebnością tłumaczył.
Drugi przepraszał i także się niemożebnością składał, lecz odnosząc ją do zapędów demagogicznych, podkopujących wszystko, co święte.
– Ot! – cisnął pułkownik list hrabiego. – Demagogia, gdyby na bankach kapitały miała i o
ewikcji na Łybediance wiedziała, poręki by mi nie odmówiła.
O zawodzie tym nic Bykowi nie powiadał, licząc na to, że się przecie pieniędzy od żony
doczeka.
Jakoż doczekał się owych dwóch tysięcy franków, które mu Tadeusz przysłał.
Na czas jakiś, na miesiąc może, przed otrzymaniem przesyłki tej zachowywanie się Byka
względem pułkownika stało się jakimś szczególnym. Zaczęło się od tego, że razu pewnego w
porze niezwykłej, wieczorem, wpadł, przy progu stanął; oblicze jego i oczy wyrażały niepokój
wielki; coś przemówić chciał i nic nie powiedział.
– Cóż tam? – zapytał pułkownik.
– Eh, eh! – bąknął i skończył: – Nu, nic.
– Czegóż chcesz?
– Nic, ja tak sobie, Chciałem...
– Czego? – powtórzył pułkownik.
– Na jaśnie wielmożnego pana popatrzeć.
– Idź spać.
– Nu, to dobrze.
Wyszedł i nazajutrz rano się nie stawił; wieczorem zaś ponieważ szabas zachodził, jął się
w izbie przez sień modlić tak głośno, tak zawodził, lamentował i krzyczał, że pułkownik, który z kapitanem od dragonów w szachy grał, wstać i do powściągnięcia w zapale modlitewnym
wezwać go musiał.
Następnie co rana zdawało się, jakby coś powiedzieć chciał, nic jednak nie mówił.
Aż pieniądze od Tadeusza nadeszły.
– Dostałem grosza trochę – oznajmił mu pułkownik
– Ih! – zachłysnął się. – Skąd?
– Tadeusz przysyła, skąd, nic nie pisze, nie skąd jednak inąd, jak z Łybedianki.
– Nie – odrzekł Żyd z westchnieniem.
– Skądże inąd by być mogły.
– Nie wiem skąd, ale nie z Łybedianki.
– Cóż znów?!
– Och, nie z Łybedianki! – westchnął jękliwie.
– At! – burknął pułkownik niecierpliwie. – Tadeusz mi napisze.
– Nu, napisze, o, napisze!
W dniu następnym nadszedł od Tadeusza list, w którym punkt jeden pułkownika w zdumienie wprawił. List nadszedł około czwartej po południu. Pułkownik, odczytawszy takowy,
przeze drzwi zawołał:
– Byku, a Byku!
– Zaraz, zaraz! – odpowiedział głos Byka.
– Niech to jeno nie będzie „zaraz" żydowskie. W chwilkę później Byk u progu stanął.
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– Nie rozumiem. – zaczął pułkownik – co mi pisze Tadeusz. Pisze, że żona moja i córka
zamieszkały w Stokach. Zamieszkały w Stokach?
– I więcej nie pisze nic?
– Ze zdrowe są.
– Bogu dziękować i za to.
– DIaczegóż zamieszkały w Stokach.
– Bo nie mieszkają w Łybediance.
– Czemu?
– Bo Łyb-łyb-ły-bedianka już nie nasza. Bo w Łybediance naszego nie ma nic... ni-i-i-ic!
Zachłysnął się i łkaniem się zaniósł.
Pułkownik osłupiał. Byk po chwili do niego się zbliżył, nachylił się i w sposób półszeptany
prędko do ucha mu mówił.
– Ja o tym więcej niż od miesiąca wiedział. Dowiedział się ja od jednego kupca tutejszego,
co ma u Odessów geszefty i co się o jaśnie wielmożnego pana listem zapytywał. Nu, to jeszcze długo nie odpisywali, ale odpisali i het wszystko opisali. W Łybediance naszego nie ma
ni-i-i-i-c, ach, waj, nic! Ale oni – znów zaczął – jeszcze nie pisali o jaśnie wielmożnej pani,
co ona w Stokach. Ja o tym...
Pułkownik usta otworzył jakby do przemówienia, poruszył się, jakby wstać chciał, lecz ani
przemówił, ani wstał, stęknął jeno i na podłogę runął. Byk podskoczył, zaczął po pokoju biegać, wreszcie do drzwi się zwrócił i krzyczeć się jął: „Gewałt!" Tomasz ze stajni, Janek z
.kuchni, pośpieszyli, do pokoju bawialnego weszli i co począć, nie wiedzieli. Nad leżącym
pułkownikiem stali, wzdychali i „o, Boże!" powtarzali.
– Ano – odezwał się Tomasz – pomóż ty mi. Pochylił się, wsuwając ręce pod ramiona pułkownika.
Janek odparł:
– Wodą by na pysek bryznąć.
– Pierwej na łóżko połóżmy.
Janek ujął za nogi, dźwignęli, ponieśli i na łóżku pułkownika złożyli.
– Nu, teraz wodą bryzgaj.
Janek, rękę zmaczawszy, bryznął ostrożnie na twarz raz i drugi.
– Może tu już nic nie pomoże? – odezwał się Tomasz. – Gdyby krew puścić, ta gdyby poszła, to...
– U ciebie jest puszczadło – odrzekł Janek.
– Właśnie, że jest, to ja o nim i myślę, ale co innego koń, a co innego pan.
– Żyła jednaka i krew jednaka.
– Co ty wiesz! – odparł Tomasz i głową wstrząsnął. – Ot i masz! Chrancya. Bordon. Nie
lepiej to było w Łybediance siedzieć? – westchnął.
Zamyślili się obydwa i w zamyśleniu byliby kto wie jak długo pozostali, gdyby nie wyprowadził ich z onego odgłos szczudeł i głośne mówienie Byka. W chwilkę później na progu
pojawił się kapitan od dragonów. Byk mu łamaną i kaleczoną francuszczyzną, ale płynnie,
opowiadał, co się stało. Kapitan, jak skoro wszedł i okiem rzucił, wnet do Janka tonem rozkazującym, palcem na pułkownika wskazując, przemówił:
– Bydlę, porozpinaj go!
Następnie do Byka się zwrócił:
– Biegiem spiesz po lekarza i powiedz mu: apopleksja! Biegiem!
Byk ruszył. Kapitan z powodu, że Janek nie dosyć zgrabnie się uwijał, sam się do rozpinania na pułkowniku odzieży wziął, kamizelkę na nim rozerwał, chustkę mu na szyi odwiązał,
szelki poodpinał, buty mu ściągnąć kazał, mając ku pomocy Janka, Tomasz bowiem głową
pokiwał i wyszedł.
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Nadejście lekarza, które niebawem nastąpiło, nadało ratunkowi akcent świadomości. Po
puszczeniu krwi i odcieraniu pułkownik do przytomności powrócił. Dnia tego jednak z łóżka
nie wstawał. Wstał nazajutrz, ubrał się prędzej niż zwykle, do kościoła poszedł i po powrocie
Byka do siebie przywołał.
– Otóż tak, Byku – zaczął. – Wola Boża, zgodzić się z nią potrzeba. Zabierz ty sobie
przede wszystkim te pieniądze, co Tadeusz przysłał, i kwit mi zwróć.
– Ny? – przerwał Żyd. – Co to?
– Nie zwrócę ci długu z Łybedianki.
– To mi jaśnie wielmożny pan zwróci na słowo. Jaśnie wielmożnego pana słowo więcej u
mnie warte niż Łybedianka. Na co to gadanie?
– A jeżeli nie będę miał.
– To ja będę czekał, będę czekał i czekał. Niech jaśnie wielmożnego pana głowa o to nie
boli.
– Hm – mruknął pułkownik i z westchnieniem dodał: – Trzeba jednak, żebym się ze
wszystkiego wyprzedał.
– Tak – wstrząsnął Byk głową. – Trzeba. Przeciwko temu ani słowa.
– Zajmijże się tym.
– Dobrze.
– Sprzedaj wszystko: brykę, konie, uprząż, bieliznę stołową, srebro, naczynia, sprzęty kuchenne.
– A w czym Janek będzie gotował?
– Janek gotować nie będzie. Wyniosę się do Paryża i urządzę jak major Ziomski.
– Nu, a Janek? Tomasz?
– Janek? Tomasz? – powtórzył i w Byka się wpatrzył. – Janek? Tomasz?
Wstał, razy parę po izbie się przeszedł, pięść zaciskał, brwi marszczył, widać było, że walczył z jakąś, co go nagle zaniepokoiła, myślą. Żyd czekał. Pułkownik wreszcie stanął przed
nim i zapytał:
– No?
– Nu? – odpowiedział Byk.
– Ha! – westchnął.
– Co?
– Sprzedaj! – westchnął i przez nos mocno odsapnął.
– Janka i Tomasza?
– Ano. Cóż z nimi pocznę? Wzięli diabli wszystko, więc jakże? Ich przy sobie żywić nie
mogę, puszczać ich na los szczęścia nie godzi się. U Francuza, co ich nabędzie, znajdą i chleba kawałek, i dach nad głową, i opiekę, zwłaszcza że to ludzie przydatni. Sprzedaj!
W wyrazie ostatnim czuć się dawał wysiłek rezygnacyjny.
– Dobrze – Byk na to. – Furman, kucharz – rzecz łakoma: kupiec by się na nich łatwo trafić powinien.
– Zajmijże się tym niezwłocznie.
– Taki ot zaraz idę.
Od momentu tego rozpoczęła się wyprzedaż, prowadzona przez Byka bardzo zręcznie.
Najtrudniej poszło mu z bryką, na widok której kupcy ramionami wzruszali i powiadali, że
nadaje się ona chyba do muzeum. Byk się do muzeum z ofertą zgłosił i przyprowadził z sobą
jegomościa jakiegoś, który mu zadawał pytania, z jakiego ona wieku, jakie ma cechy etnograficzne i jakie są do niej przywiązane znamiona historyczne. Odpowiedział, że jest ona „git et
rarit", że to „rzetelny antyk", osie ma dereniowe, okuta na urząd. Jegomość odszedł i powrócił
nazajutrz z komisją, która zadecydowała, że bryka jest za wielka dla muzeum, a przy tym za-
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chodzi wątpliwość uzasadniona, czy posiada przymioty nadające jej wartość we względzie
nauki.
– Jeżeli ona git et rarit, jeżeli antyk – tłumaczył Byk, stukając laską w koła i zwracając
uwagę komisarzy na okucie i fartuchy. – A że wielka, to tym lepiej: pakowniejsza, w niej się
nauka cała zmieści.
Mimo to poszła za bezcen.
Artykuły inne sprzedawały się wcale dobrze. Byk wieczora każdego sprawę pułkownikowi
zdawał i pieniądze przynosił. Wieczoru jednak pewnego stanął w progu z miną zakłopotaną.
– Cóż mi powiesz? – zapytał pułkownik.
– Ny, ja nie wiem, ale ja nie rozumiem.
– Czego?
– Tego, że Tomasza i Janka nikt kupować nie chce.
– Cóż znów!
– Ny, tak.
– Czemuż to? Chłopy zdrowe. Tomasz do koni wzwyczajony, a jak wozi, widziano, Janek
zaś...
– Powiadał ja to wszystko, ale Francuzy odpowiadają, że tu niby to...
– Co? – zapytał pułkownik.
– Wolność.
– Wolność?
– Nu, tak.
– I mnie nie wolno by być miało sprzedać poddanych moich własnych?! – wybuchnął pułkownik oburzeniem. – Wolność?!
– Nu – odparł Byk ramiona wznosząc. – Ja jaśnie wielmożnemu panu mówię to, co mnie
gadali. Za Tomasza i Janka nikt trzech susów nie daje, a inszy w oczy mi się śmieje.
Pułkownik się zmarszczył, odsapywał, głową kręcił,odesłał wreszcie Byka z poleceniem,
ażeby popytał jeszcze. Pytania nie sprowadziły rezultatu pożądanego. Sprowadziły jeno ten
rezultat, który pułkownika gniewał i oburzał, że we Francji ludzie nie są towarem na sprzedaż. Rady na to nie było. Gdy się o tym przekonał, kazał Tomasza i Janka do siebie przywołać
i tak do nich przemówił:
– Chciałem was sprzedać, boście poddam moi, o których jam dbać powinien i nie pozostawiać ich na lodzie. Ale w kraju tym taka wolność, że mi was sprzedawać nie wolno. Niech
tak będzie. Trzymać was jednak, żywić i opłacać nie mogę. Powiedzcież mi najprzód, czyście
zasługi odebrali.
– Odebraliśmy – odpowiedzieli Tomasz i Janek, jeden po drugim.
– Nie skrzywdziłem was? Pretensji do mnie nie macie żadnej?
– Żadnej, jaśnie wielmożny panie.
– No, otóż macie – rzekł, wręczając dziesięć pięctofrankówek jednemu i dziesięć drugiemu. Idźcie z Bogiem, odpuszczam was. Niech was Pan Bóg w opiece swojej, ludzie, dzieci
moje, zachowa.
Pułkownika opanowało wzruszenie, które się udzieliło Tomaszowi i Jankowi. Tomasz i
Janek do nóg mu się rzucili, on ich podnosił i ze łzami w oczach w głowy całował, podczas
kiedy oni pocałunkami ręce jego okrywali.
– Zobaczymy się może jeszcze, zobaczymy się, zejdziemy.
– W Łybediance – wtrącił Tomasz.
Pułkownik westchnął.
– Bo ja, jaśnie wielmożny panie – ciągnął Tomasz – ja... ot tak... stąd... prosto na wschód
słońca do Łybedianki powandruję.
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X
Tomasz i Janek, po pożegnaniu się z pułkownikiem, odbyli z sobą naradę, która się zaczęła
od tego, że pierwszy drugiego zapytał:
– Nu, a cóż ty?
– Albo ja wiem, co – odrzekł zapytany.
– Zbieraj się.
– Dokąd?
– Chodźmy.
– Świata tyle.
– Zaszliśmy stamtąd tu, to zajdziemy stąd tam, a we dwóch będzie nam i weselej, i dogodniej.
– Stamtąd myśmy jechali – zauważył Janek.
– Ale jam miał na głowie konie i brykę, a ty – tłumoki, naczynia, gotowanie. Teraz na głowie nie mamy już nic – westchnął. – Pójdziemy sobie, ludzi o drogę pytając, pomaleńku i
zajdziemy kiedyś. Czy to się nam spieszyć?
– Do pańszczyzny – odparł Janek.
– I dziedziczka nas poszanuje.
– Dziedziczka jak dziedziczka, ale komisarz, pan Żytyński.
Zastanowiło to Tomasza. Pomyślał, po chwilce odrzekł:
– Ah, niech tam sobie będzie, jak chce! Ja wolę ten kraj, w którym człowieka za .garść
kału krowiego do turmy nie sadzają. Pańszczyzna, i cóż? Niby to z pańszczyzną ludzie nie
żyją? A ludzie to swoi, ale! – brwi podniósł i uśmiechnął się. – I ziemia swoja! Nu? – z akcentem zapytania w oczach zwrócił się do Janka.
Janek westchnął i ramionami wzruszył. – I chodź. Ty piąte przez dziesiąte z Francuzami
się rozmówisz, to gadać będziesz za siebie i za mnie. Tyś młody.
– Otóż to – podchwycił Janek. – Dlatego, żem młody, to mnie się nie spieszy tak, jak tobie.
– Chyba, że tak – westchnął Tomasz – to pójdę ja sam, prosto na wschód słońca.
Zbierać się zaczął, przygotowując sobie węzełek i batog, ażeby wiedziano, że on furman.
Nim się zebrał, nadbiegł Byk i do pułkownika go wezwał.
– Cóż, mości dobrodzieju – zapytał go ten ostatni, gdy przed nim. stanął – czy ty się wybierasz doprawdy?
– Do domu, jaśnie wielmożny panie.
– Nie wolałbyś tu gdzie sobie służby znaleźć? Byk mi powiada właśnie, że was, jednego i
drugiego, z ochotą na służbę by wzięto.
– Ij, niech! – machnął Tomasz ręką. – Niech tam sobie Francuzom służy, kto chce.
– Ależ to daleko, hej!
– Daleko, wiem o tym, ale ja tak sobie miarkuję: my truchcikiem z Łybedianki tu, zliczywszy wszystko do kupy, miesięcy dwa, dwa i pół, jechali, to ja się piechotą za jakie pół roku
zawlokę. A do tego, myśmy nie jechali prosto; ja pójdę prosto na wschód słońca, to sobie i
drogi trochę ukrócę.
– Idziesz tedy?
– Idę, jaśnie wielmożny panie, chyba że mi jaśnie wielmożny pułkownik zostać rozkaże.
– Nie. O takiej tu dowiedziałem się wolności, że ci nic rozkazywać nie mam prawa.
– Tfu! – splunął Tomasz. – Paskudny kraj!
– Ale ci, mój Tomaszu, do pani i do panny przekaz od siebie i od pana porucznika dam.
Pokłoń się im od nas obydwóch i rozpowiedz, co i jak, i powiedz im, że nam do nich tęskno,
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mości dobrodzieju, bardzo tęskno! Nie powiadaj jeno o tym, że mnie apopleksja o mało nie
zabiła.
– A broń mnie. Panie Boże! – odrzekł Tomasz.
– Mów im, żeśmy zdrowi, że nam się jako tako powodzi, że niech o nas spokojne będą i na
nas, mości dobrodzieju, czekają.
– Słucham jaśnie wielmożnego pana – odparł i drapiąc się palcem za uchem, dodał: – Czy
nie mógłby jaśnie wielmożny pan powiedzieć mi, dokąd najprzód z Bardonu pytać?
– Ph – westchnął pułkownik – poczekaj, zaraz zobaczymy.
Mapy się poradził i palcem u dyrekcji ku granicy niemieckiej prowadząc, wyczytał: Perigneuz, Moulins, Dijon.
– Pierogi, Muły, Dijżon – powtórzył Tomasz.
Pułkownik powtórnie przeczytał; Tomasz znów powtórzył. Wreszcie się ukłonił. Pułkownik mu głowę uścisnął i znakiem krzyża ją osłonił. Tomasz wyszedł, a z nim Byk.
Byk go za miasto kawał spory odprowadzał i ze strony swojej przekazy mu do swoich dawał.
– Ty tam – powiedział w końcu – zastaniesz wszystko inaczej, do góry nogami, ale się o
tym na miejscu lepiej dowiesz. Kłaniaj się tam het wszystkim, a miernikowi przypomniej, że
mi siedem złotych winien. A pamiętasz ty drogę? – zapytał w końcu.
– Pierogi, Muły, Dijżon – odrzekł Tomasz.
– A zoj... Nu, niechże ciebie Pan Bóg prowadzi.
Byk wrócił, Tomasz poszedł dalej. Pozór jego był taki sam, jakim jest u nas pozór furmanów, za służbą od wsi do wsi chodzących. Na nogach buty duże, na grzbiecie płaszcz z peleryną i z czerwonymi na kołnierzu naszywkami, na piersiach kamizelka czerwona, na ramieniu
węzełek, w ręku batóg. Szedł krokiem powolnym i gdy doszedł do pierwszej rozchodzącej się
drogi, stanął. Stał poty, aż człowiek jakiś nadjechał. On do niego:
– Kudy Pierogi?
– Perigneuz? – odparł zapytany.
– Ehe.
– Tędy, przyjacielu odpowiedział po francusku – rzecz prosta – Francuz, mierząc go ciekawym od stóp do głowy wejrzeniem i kierunek palcem wskazując.
Tomasz poszedł dalej.
W sposób ten radził sobie na każdej drodze rozstajnej i szedł zadumany, a sam do siebie
niekiedy gadający.
Odezwał się, na przykład:
– O, toż się żonka i dzieci ucieszą, jak mnie zobaczą! A – westchnął – ha! Nie niosę im gościńca żadnego, ale i cóż kupować na gościniec było w mieście, w którym mazi nawet nie
dostanie? Kupię im czego w Hołodarce, dla dziewcząt zaścieżek i kolczyki może, dla chłopców po oczkurze.
I posuwał się pomaleńku. Na popasach i noclegach radził sobie tak, że palcem artykuł, który nabyć w celu spożycia zamierzał, wskazywał i sztukę monety kładł. Porządkiem tym przychodził do chleba, słoniny, czosnku, soli, po karczmach wódkę pijał. Francuzom na przemówienia wszelkie odpowiadał: „wuj-wuj", więcej nie umiał. Nocowywał pod dachem w ostateczności tylko, to jest, kiedy mu niepogoda nie dozwalała przespać się w bruździe jakiej, w
lesie, w zaroślach lub w polu. Nie błądził, na drogach bowiem rozstajnych na ludzi czekał i
pytał; gdy zaś tak się trafiało, że zapytany bądź mu nie odpowiedział, bądź kierunku nie
wskazał, czekał, aż wskazówkę dokładną dostał. Bez zabłądzenia przeto minął Perigneuz i
Moulins i kiedy ku Dijon szedł, na jednej z dróg rozstajnych doczekał się wyglądającego z
pozoru na rzemieślnika wędrownego, z mantelzakiem na plecach, człowieka. Tomasz zaczepił
go zapytaniem:
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– Kudy Dijżon?
Przechodzień zatrzymał się, od stóp do głowy ciekawym wzrokiem go zmierzył i odpowiedział po polsku zapytaniem:
– Co? co?
Usłyszawszy mowy polskiej brzmienie, Tomasz czapkę z głowy zdjął, batog niby broń do
nogi spuścił i gębę otworzył.
– Zapytałeś mnie, obywatelu, kędy? – odezwał się przechodzień.
– Ehe, proszę pana.
– Przede wszystkim, nie przemawiaj do mnie „pan". Precz z panami! Jesteśmy sobie równi. Czy nie pochodzisz, tak jak ja i jak każdy z ludzi, od Adama i Ewy?
– Ja, proszę łaski pańskiej, pochodzę z Łybedianki.
– Ja obywatel i ty obywatel.
– Ja furman.
– Nie przeszkadza to jedno drugiemu. Jesteś tedy obywatel furman, jak inny jest obywatel
szewc, obywatel krawiec, obywatel żołnierz, obywatel ksiądz. Wszyscyśmy obywatele. Rozumiesz?
– Rozumiem – odpowiedział Tomasz – ale nie wiem, która to droga do Dijżon prowadzi.
– Do Dijon idziesz?
– A tak, proszę pana.
– Uhm, niepoprawnyś! Mówiłeś, że rozumiesz, a nie rozumiesz. Powiedz mi „obywatelu",
to ci drogę pokażę.
– Panie obywatelu – odezwał się Tomasz.
– A, czapkę na łeb włóż i chodź ze mną!
– Dokąd?
– Do Dijon.
– To pan obywatel do Diżony idzie?
– Idę ja dalej – odpowiedział przechodzień, w drogę się puszczając – ale mi najpierw do
Dijon zajść wypada.
– Rychtyg jak i mnie – rzekł Tomasz, kroku towarzyszowi dotrzymując.
Szli czas jakiś w milczeniu, które przerwał Tomasz.
– Widać – odezwał się – panu obywatelowi droga niedaleka?
– Zlituj się! – zawołał tenże. – Mów już albo „pan", albo „obywatel", a sprzeczności tych
nie łącz razem.
– Dobrze, ale czegóż my tak prędko idziemy?
– Spieszyć musi, komu cel przyświeca.
– Mnie przyświeca słonko i dogrzewa, to ja z panem... nie z panem – poprawił się – ale z
obywatelem nie zdążę. A mam iść, hej, daleko!
– Dokąd, na przykład? – zapytał towarzysz chodu zwalniając.
– Aż do Łybedianki.
– Gdzież to jest? Na Ukrainie chyba?
– Niedaleko od Hołodarki.
– Na Ukrainie?
– Może, kto jego wie?! Ukraina? Może Ukraina.
– Ruś? Tyś Rusin, obywatelu.
– Ja – Tomasz, zapisany Foma, na przezwisko mi Hruźda.
– O, toś Rusin! I idziesz do Łybedianki?
– A tak, do domu, do żonki i dzieci.
– Hm – mruknął. – A cóż byś powiedział na to, gdybym ja poszedł z tobą?
– Aż tam? hen?
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– Do Łybedianki.
– Tamże pan po co? Pan, widzi mi się, nie z tamtej strony.
– Jam ze stron wszystkich: z północy i z południa, ze wschodu i z zachodu.
„Tutaj zachód, a tam wschód,
Tu południe, północ tak,
Przez pustynie ziem i wód
Cztery wichry wieją wspak.”

– Rozumiesz?!
– A czemuż bym rozumieć nie miał? – odpowiedział Tomasz.
– To dobrze. Zrozumiesz więc i to, że furmaństwo twoje jest symbolem.
– Hij, furmanem być potrzeba, żeby wiedzieć, co to jest?
– Starożytni – ciągnął tamten – wyobrażali sobie słońce, pozostające pod kierownictwem
furmana, który był bogiem najwięcej na Olimpie wartości mającym, i opowiadali, że syn boga
tego naparł się prowadzić rydwan, na którym słońce jeździ, ale wozić nie umiał. Wiesz co
nastąpiło?
– Wywrócił.
– Właśnie! Stosuje się to do konspiratorów, co konspirują w teorii jak Faeton, który w teorii mógł być furmanem znakomitym.
– Wiem ja, co to faeton: to pojazd taki.
– Wedle fabrykantów. Wedle podań greckich atoli, to furman, co wozić nie umie – i dodał
tonem znaczącym:
– Zrobię z ciebie, obywatelu Hruźdo, furmana wozić umiejącego.
– Ależ ja, proszę pana, nie chwaląc się, umiem – zareklamował Tomasz.
– Umiesz w sensie prostym, ale nie w znaczeniu symbolu.
– Ja umiem w poręcz, w lejc, jak pan zechcesz, a potrafiłbym może i w cymbolu, jakby mi
kto pokazał.
– Pokażę ci praktycznie. Będzie na to czas, długo bowiem pozostaniemy z sobą razem.
Po upływie kwadransa, w ciągu którego wędrowcy szli jeden obok drugiego w milczeniu,
Tomasz odezwał się:
– To pan, proszę pana, doprawdy iść chce do Łybedianki?
– Nie wierzysz mi?
– Wierzę. Czemuż bym wierzyć nie miał? Nie wiem jeno, skąd to panu do głowy przyszło.
– Wytłumaczę ci. Mam przed sobą cel ogólny, obejmujący glob ziemski cały i podążam ku
niemu, a podążając, przechodzę przez cele bliższe, które na drodze ku tamtemu leżą. Te cele
bliższe zasłania mi tamten ogólny, nie wiem o nich i w podążaniu ku nim kieruję się natchnieniem, które jest przewodnikiem w rzeczach tego rodzaju najpewniejszym. Natchnienie
wskazało mi ciebie, postać symboliczną, furmana i powiedziało: „Idź z nim!" Rozumiesz?!
– Rozumiem, proszę pana.
– Pójdę z tobą i przewodnikiem ci będę.
– Oh, jakże się to trafiło dobrze! – zawołał Tomasz. – Jam się do tej Dijżony dopytał, ale
dalej nawet, jak pytać, nie wiedziałem.
– Wskazałeś mi cel bliższy.
– Jednakże to diablo daleko.
Tomasz towarzysza swego o nazwisko nie zapytywał, ani mu to na myśl przychodziło.
Była to wszakże postać, której nazwisko obcym wśród Polaków nie było. Znano je w Paryżu.
Obywatel Żużel posiadał wziętość – że się tak wyrazimy – zagadkową, mistycyzmem osłoniętą. Co go z Paryża pod Dijon sprowadziło, albo raczej co go z Paryża wyprowadziło, to się
przez pół z jego z Tomaszem rozmowy pokazuje. Konspirator praktyczny, za jakiego się miał,
78

na bruku paryskim długo pozostawać nie mógł: w świat się wybrał, podążając ku „celowi
wielkiemu", którym było szczęście ludzkości, a który migotał mu w oczach milionami cyfr,
wyobrażających istoty ludzkie. Na drogę tę rzuciło się umysłów kilka i pociągnęło za sobą
gromadki. Przewodnicy i ci, co za nimi szli, nie dostrzegali anachronizmu, w jaki wkraczali;
szli jednak, była to bowiem droga piękna, legendami wytyczona, poświęceniem owiana. Dla
obywatela Żużla zejście się z Tomaszem furmanem miało znaczenie symbolicznego spotkania
się. Dla Tomasza było to wypadkiem niezmiernie pomyślnym.
Wątpliwości nie ulega, że ten ostatni, jak sobie radził dotychczas, tak by radził i nadal. „Na
wschód słońca" się kierując i od kierunku tego nie odstępując, byłby nie na obywatela Żużla,
to na kogoś innego trafił i o drogę się dopytał. Nie inaczej do Paryża z Tulczyna dostał się
czasu swego z listem wyprawiony kozak, któremu, gdy o drogę pytał, powiedziano, że drogę
ma „na końcu języka". Tamten jechał ze wschodu na zachód, ten szedł z zachodu na wschód.
Byłby przeto i Tomasz zaszedł. Spotkanie się jednak z Żużlem stało się dla niego pomocą
ogromną, pomocą, za którą na noclegu najpierwszym z serca całego Panu Bogu podziękował:
Noclegowali w lesie.
Gdy noc się zbliżała, Żużel Tomasza zapytał:
– A gdzie, obywatelu, snem ciało pokrzepimy?
– W lesie, proszę pana.
– Świetny pomysł! Nocleg na wskroś konspiracyjny. Zatrzymywali się jednak i po oberżach, płacąc za łóżko i posilając się pokarmem lepszym aniżeli ten, w który się Tomasz dotychczas zaopatrywał. Żużel znał język i francuski, i niemiecki, więc się Tomasz o porozumiewanie z ludźmi zgoła troszczyć nie potrzebował, tym bardziej że towarzysz jego okazywał
się w wydatkach oszczędnym i w rachunkach sumiennym: bez zapytania z góry o cenę nigdzie
nie zaszedł i niczego się nie dotykał. „Matko (albo ojcze), a po czemu od nas za łóżka weźmiesz? Ile za obiad zapłacić mamy?"
W sposób ten wędrując, wydatkowali tyle, ile ściśle wydawać potrzeba było. Po miasteczkach zaopatrywali się w wiktuały, które im na popasach służyły. Żużel nie pijał ani wódki, ani
wina, ani piwa: poprzestawał na wodzie, co oddziaływało na Tomasza tak, że i pod tym
względem wynikała dla niego korzyść niemała. W podróży zatrzymywali się tu i owdzie na
spoczynek, który się nie przeciągał nad dzień jeden. Wypoczęli w ten sposób w Dijon, skąd
Żużel list pisał i napisawszy, tak do Tomasza mówił:
– Ten oto list wyprawiam do Paryża. Z Paryża ruszyć się nie mogłem, pókim nie znalazł
współpracownika i zastępcy. Do niego właśnie piszę, zawiadamiając go, żem znalazł cel bliższy. Może i ty, obywatelu, chcesz napisać do kogo, to list twój w jednej z moim wysłałbym
kopercie.
– Ja, proszę pana, pisać nie umiem – odparł Tomasz.
– Napiszę za ciebie.
– Do kogo?
– Do kogo zechcesz. Masz może w Paryżu krewnego, przyjaciela, znajomego.
– Hm – mruknął Tomasz głową wstrząsając. – Znajomego to ja jednego mam.
– Kogo?
– Jednego pana młodego.
– Zawsze ten „pan" na ustach tobie! Mniejsza już jednak o to. Więcbyś rad pisać do niego?
– On by był rad, gdyby się dowiedział, że matkę jego widzieć będę.
– Sprawisz mu tym przyjemność. Cóż więc? Pisać mam?
– A to niech tam pan chyba pisze. Żużel pióro umaczał i nakreśliwszy na papierze wyraz
pierwszy, odczytał takowy:
– „Obywatelu" jak dalej?
– A jak? – odrzekł Tomasz.
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– Nazwisko?
– Pan porucznik Tadeusz Miarnowski.
– Znam go! – odezwał się Żużel, oczy od papieru podnosząc. – Zarzuciłem na niego w celach konspiracyjnych wędkę i on oblicza teraz. Chłopiec roztropny, spodziewać się należy że
się doliczy. Cóż mam pisać do niego? Dyktuj!
– Jakże to: „Dyktuj?"
– Powiadaj mi słowo po słowie, a ja słowa twoje na papierze nakreślę. No, zaczynaj. Jam
już zaczął:
„Obywatelu poruczniku Tadeuszu Miarnowski."
– Nu, niech tak będzie – odezwał się Tomasz.
– Ale tego chyba pisać nie trzeba?
– Nie wiem.
– Nie, nie napiszę. Cóż dalej?
– Pan pułkownik mnie odpuścił, to ja się zabrał i do domu idę. Jak przyjdę do Łybedianki,
to z Łybedianki pójdę do Woronkowa, ot!
– Cóż więcej?
– Nic więcej.
– Zakończę już przeto: „Cześć i pozdrowienie" Podpisz.
– Krzyżem świętym? – zapytał Tomasz rękę wyciągając.
Przy pomocy Żużla znak krzyża na papierze nakreślił i Żużel ze strony swej dopisał słów
kilka, celem objaśnienia, jako krzyż ów jest podpisem obywatela Tomasza Hruźdy.
„ ... z którym – dodał – dążę do celu bliższego, zostawiając na miejscu moim w Paryżu oddawcę niniejszego, obywatela H. K. Kundelskiego."
Z Dijon wędrowcy nasi udali się do Besançon, który to gród w wymawianiu Tomasza
przeistoczył się na „Beznosy" i wywołał ze strony jego do Żużla wystosowane następujące
zapytanie:
– Skąd to te tu miasta nazywają się po naszemu?
– Nie chyba. Mylisz się, obywatelu.
– Ale jakże! Z Bordonu szedłem do Pierogów, z Pierogów do Mułów, z Mułów do Dijżony, nu a teraz do Beznosych.
– To racja – odezwał się Żużel, jakby uwagą tą uderzony – Wiesz, co to znaczy?
– Nie wiem i dlatego pytam. Gadają Francuzy tak, że ich licho nie zrozumie, a miasta nazywają po naszemu.
– Podobieństwo dźwięków, ale podobieństwo to ma znaczenie głębokie. Dowodzi ono
braterstwa narodów. Dziękuję ci, obywatelu, żeś mi myśl tę do głowy nasunął – i dla siebie
dodał: – Myśli najgenialniejsze lęgną się w głowach prostaków. Cała filozofia nasza jest reprodukcją mitów ludów pierwotnych, dla których sztuka czytania i pisania tajemnicą była.
Z Besançon na Bazyleję wkroczyli do Niemiec i przechodzili przez pełne piękności natury
okolice. Żużel piękność tę odczuwał i nieraz w zachwycie stawał wobec widoków, na które
się składają góry, lasy, skały, wody, obłoki i lazury niebieskie. Na Tomasza oddziaływały one
miernie. Zatrzymywał się niekiedy w osłupieniu niby; trwało to chwilkę, po przeminięciu której odsapywał i ręką od niechcenia rzucał. Gdy Żużel powiadał:
– Jakże tu pięknie!
On odpowiadał:
– U nas piękniej, panie.
– Gór nie ma.
– Co tam góry! Człek się zadysze jeno, nim na którą wlezie. Jakich to naszelników potrzeba, ażeby z gór takich konie trzymały. Hij-ha! Deresz by nawet siadał. Hej, gdzie to mój deresz teraz? – westchnął.
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W Szwajcarii, kiedy mu Żużel mówił o republikańskiej formie rządu, o doskonałości onej i
o tym, że ludzi wedle wartości cenią, odrzekł:
– We Franicyi, panie, nie cenią.
– No, jednakże, do pewnego stopnia.
– Ani hycz – odpalił. – Ot, mnie i Janka pan pułkownik sprzedać chciał i nie dawano za
nas ani grosza. W tej tu Szwancarni, zdaje się, sprzedałby, kiedy – jak pan powiada – ludzi
cenią.
Jak się z tego pokazuje, obywatel Żużel starał się uprawić ten grunt dziewiczy, jakim, pomimo pobytu w Paryżu i w Bordeaux, był umysł Tomasza. Daremnie atoli starania łożył.
Umysł dziewiczy dziewiczym pozostał: słuchał, niby to słuchał, a nie słyszał; patrzył, niby to
widział, a nie widział i utrzymywał, że w Łybediance i najlepiej, i najpiękniej.
Na drodze nigdzie przykrości nie doznawali, raz dlatego, że przechodzili trzeźwo i spokojnie, powtóre dla tej przyczyny, że wobec ciekawości mieszkańców i podejrzliwości policji
osłaniała ich powierzchowność nie wzbudzająca ani jednej, ani drugiej. Tomasz miał na sobie
okrycie furmańskie, kosmopolityczne i kto go widział z batogiem w ręku myślał, że przychodzi z niedaleka i idzie niedaleko. Nikt ani przypuszczał, że człowiek ten większą część Europy stopami swoimi w poprzek mierzy. Żużel także pod odzieżą rzemieślnika wędrownego
podejrzenia nie wywoływał. Nikt ani przypuszczał, że to konspirator wielki. Nie zaczepiano
więc ich ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Austrii, ani nawet zrazu w tej krainie, do
której jak skoro wkroczyli, Tomasz głosem łzami nabrzmiałym zawołał:
– A to ziemia nasza!
Po tej ziemi szli spokojnie, aż we wsi pewnej do karczmy, w której Żyd arendarz wódką
szynkował, na spoczynek zaszli. W karczmie owej za stołem chłopi siedzieli.
– Niech będzie pochwalony – odezwał się Tomasz.
– Na wieki wieków – odpowiedzieli zastolni. Wędrowcy nasi róg stołu zajęli i z węzełka
jadło wydostali. Szynkarz podszedł do nich z zapytaniem:
– Gorzałki?
– Nie – odpowiedział Żużel.
– Piwa?
– Dziękuję. Potrzebuję soli za krajcar.
Odmówienie gorzałki i piwa szynkarza zdziwiło i chłopów uwagę na Żużla zwróciło. Zaczęli pomiędzy sobą szeptać, wreszcie jeden z nich zwrócił się do Żużla z zapytaniem, skąd
go Pan Bóg prowadzi. Zapytany wymienił nazwę wsi na drodze, którą przechodził, położonej.
Chłop wątpliwość co do wiarogodności podania wyraził. Żużel wymienił dalszą na tejże samej drodze wieś. To wzbudziło podejrzenie, które się zamanifestowało wejrzeniem ukośnym i
półgłosem wymawianym wyrazem: pass. Zanim jednak wyraz ten wymówionym został głosem, Żużel do chłopów się zwrócił i zapytał:
– A słyszeli wy, ludzie, co się w Trybowej pod Duklą stało?
– Nie, my nie słyszeli – odrzekł jeden z przyciskiem złowróżbnym.
– Nie słyszeliście? To jednak rzecz ciekawa. W Trybowej cielę chłopa zjadło.
Chłopów wiadomość ta zdziwiła. Oczy szeroko pootwierali i pełne wyrazu zapytania wejrzenia na Żużla zwrócili. Żużel im sposobem przypowieściowym wykładał fakt, który tę wyraził naukę moralną, że człek rozumny dla głupiego cielęcia się zmarnował.
– Widzicie – zakonkludował – jaką to cielęta szkodę ludziom robią. Nie byłbym się o tym
dowiedział, gdybym w Trybowej na konspiracji nie był. Trzeba bowiem, żebyście wiedzieli,
że jest konspirator. Chodzę wedle sprawiedliwości.
Swoboda i spokój, z jakim przemawiał, zaimponowały chłopom. W umysłach ich wyraz
„konspirator" uszykował się w szeregu wyrazów takich, jak „lustrator", „administrator", „kurator", „mandator" itp., osłaniających ludzi pełniących pewne czynności urzędowe. Wzięli
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snadź przeto Żużla za jakiegoś niższej kategorii urzędnika i przestali go ciekawością niedyskretną nagabywać.
– Widzisz – przemówił konspirator nasz do Tomasza po wyjściu z karczmy owej – tośmy
się sianem wykręcili. Trzeba się nam na ostrożności mieć.
– Ja się tam niczego nie boję – odparł Tomasz.
– Ty nie, ale ja – i dodał po chwili: – Mogę i tobie kłopotu napędzić i dlatego rozdzielić się
nam wypada.
– Eh? – tonem protestacji odrzekł Tomasz. – Tyleśmy świata razem szczęśliwie przeszli!
– Płynęliśmy, płynęli i u brzegu obydwa utonąć możemy. Ażeby to nie nastąpiło, ja pójdę
drogą swoją, ty idź swoją. Jużem ci niepotrzebny, rozmówisz się z ludźmi beze mnie.
– Nu, ta i gdzież my się spotkamy?
– W Łybediance. Powiedz tam obywatelkom Szalawskim, że ja do nich zajrzę. Idź, obywatelu, na Lwów, Brody, Radziwiłłów, Krzemieniec.
– A, bylebym się do Krzemieńca dostał, to już tam dalej drogę znam!
– Do zobaczyska przeto.
Tomaszowi, gdy sam został, markotno się zrobiło. Przywykł i przywiązał się do dziwaka
tego, co mu takie wielkie oddał przysługi. Miał jednak na pocieszenie swoje to, że się z nim
zobaczy i podziękować mu będzie mógł, jako też to, że czuł już niejako dymy wsi rodzinnej.
Z Bordeaux wyszedł latem, do Krzemieńca wchodził w dzień dżdżysty, jesienny. Zaniosło
się na słotę kilkodniową. Co go tam jednak obchodziła słota! W pluchę, po błocie, z węzełkiem na ramieniu i z batogiem w ręku do domu pośpieszał.
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XI
Z węzełkiem na ramieniu i z batogiem w ręku przeszedłszy Europę w poprzek, wkroczył
Tomasz do wsi rozrzuconej rozkosznie nad jasną szybą, mającego pozór jeziora, stawu. Droga
prowadziła go mimo sterczącej na wzgórzu figury. Tomasz się pod nią osunął, duszę jego
przepełniało uczucie modlitewne; na wieś patrzył i łzy miał w oczach. Patrzył i słuchał. Przed
nim rozściełały się chaty wśród sadów. Na prawo trzy wieże cerkwi w słońcu zachodzącym
połyskiwały, na lewo wznosił się dwór, bliżej widzieć się dawał dach karczmy, dalej – dachy
zabudowań gospodarskich. W powietrzu rozlegały się piania kogutów, naszczekiwania psów i
huczenie młyna na łotokach. Wszystko to duszę furmańską przejmowało jakimś opisać się ani
opowiedzieć nie dającym drżeniem, pobudzającym go do płaczu i śmiechu, obezwładniającym i naprzód pędzącym. Chciałby tak pozostać ot tam, pod tą figurą i patrzeć jeno, a słuchać.
Chciałby spod figury urwać się, przez staw przekroczyć i na podwórku chaty swojej spaść.
Świata tyle przechodził i szedł powolnie, spokojnie, cierpliwie, aż go tu niecierpliwość opanowała.
– Ah, Hospode! – westchnął.
Dźwignął się i ruszył krokiem, który coraz to śpieszniejszym się stawał. Przeszedł przez
groblę. Spotykał ludzi, ludzie się zatrzymywali, ten i ów go zaczepiał, ale on na nich nie uważał. Zatrzymał się na chwilkę i zawahał na rozdrożu, na którym się odłamywała ulica do domu
prowadząca. Pomyślał, czyby nie wypadało przede wszystkim pułkownikowej się pokłonić.
Wahanie się jednak trwało chwilkę i rozstrzygnęło na rzecz chaty.
– Do dworu pójdę dziś jeszcze, ale później trochę.
Ruszył najprzód wprost, następnie w lewo, wrota od podwórka znalazł otwarte, w podwórko wszedł, batog i węzełek cisnął i na przyzbie usiadł. Kiedy wchodził, pies się na niego rzucił, a dwoje wyrostków, co się koło domu uwijało, do chaty uciekło. Pies ujadać nie przestawał, aż wyszła kobieta, która na psa nakrzyczała i do Tomasza się zwróciła.
– W imię ojca i syna! – powoli zawołała.
Był to doskonale Tomaszowi znany głos żony jego. Odpowiedzieć jej, po imieniu ją nazwać chciał, głosu z siebie wydobyć nie był w stanie. Kobieta do chaty się cofnęła, a Tomasz
w duchu powiedział sobie:
– Boże Ty mój, Boże!
Po chwili kobieta znów wyszła z wyrostkami nawet i z obrazem w ręku. Wyrostki się za
nią chowały, a ona się obrazem zasłaniała i powoli, krok za krokiem stawiała.
– Oksano! – stęknął Tomasz.
– Co ciebie sprowadziło? – odrzekła kobieta, głosem wzruszonym a lękliwym, ale na ton
determinacji nastrojonym.
– Jaż do chaty mojej, do ciebie, do dzieci wracam! Ja...! Co tobie?!
Przy wyrazie ostatnim z przyzby wstał, kobiecie z rąk obraz wypadł, ramiona wyciągnęła,
naprzód się podała i za szyję męża się uchwyciła.
I usiedli na przyzbie oboje.
Kobiecie łkanie mówić nie dawało.
– Ty? ty? ty?! – powtarzała.
– Oksano, serce! – odezwał się Tomasz po chwili.
– I skądeś ty się wziął?!
– Ja... – zaczął.
– Tyś żywy?! – przerwała.

83

– Ano...
– Nie umierałeś... nigdy?
– Skądże to?
– Bo tu, o Boże! Bo wiadomość taka nadeszła, żeś ty umarł. I za ciebie dobrodziej panichidę czytał.
– Nu... ot, widzisz, ja żywy, Bogu dzięki!
– Bogu dzięki – powtórzyła kobieta. A teraz że ta panichida... Główko moja biedna! Aby
ino z niej co, nie daj Boże, złego nie wyszło! Czytana była!
– A, niechaj – odparł Tomasz.
– Trzeba chyba dobrodzieja poprosić, żeby jak czytał, tak na odwrót odczytał.
– Poprosimy dobrodzieja. Tymczasem rozpowiadaj mi: Cóż? Jak? Gdzie dzieci moje?
Wyrostków dwoje, piętnastoletni chłopiec i dwunastoletnia dziewczyna, przed progiem
stało. Kobieta, odwracając się, palcem na nie wskazała i rzekła:
– A, a!
– Toż nie Handzia ani Hryhor.
– Handzia się rok temu wydała, a Hryhora – westchnęła – w rekruty wzięli.
– Frasyna?
– Ta konopie trze, nie wróciła jeszcze.
– Toż to niby Josyp i Olenka?
– A oni – odpowiedziała kobieta.
– Oni?! – zapytał ze zdumieniem.
Dwoje dzieci najmłodszych urosło i ani Tomasz ich nie poznał, ani one nie poznały ojca.
Dziwił się temu, lata liczył.
– Jak tu czas ten przeszedł?
– Chodźmy chyba do chaty – odezwała się Oksana. – Będę wieczerzę warzyła.
Tomasz wstał, po rzucony batóg i po węzełek się chylił, i gdy kroków parę ku drzwiom postąpił, zatrzymał się i do żony przemówił:
– Warzże ty wieczerzę, a ja tymczasem do dworu skoczę i dziedziczce się pokłonię.
– Do jakiego dworu? Do jakiej dziedziczki?
– Jak to do jakiej? Mam do niej od pana pułkownika przekaz.
– Oh! – odparła. Po niej tu ślady już zastygły. My już trzy czy cztery lata kazienni.
Tomasz przybrał postawę człowieka nie rozumiejącego, co się do niego mówi.
– Kazienni? – powtórzył.
– Chybaż ty i o tym nie wiedział!
Tomasz ramionami ścisnął.
– No – rzekł – do chaty chodźmy.
Do izby wszedł. Kobieta się koło wieczerzy zawinęła.
Chłopiec i dziewczyna z ukosa spoglądali na ojca, który zrzuciwszy z siebie płaszcz i
czapkę i zawiesiwszy je na tych samych kołkach, na których przed laty wieszał, pozostał w
półfraczku z guzikami metaIowymi i w kamizelce czerwonej, usiadł na ławie przy stole i na
łokciu się podparł. Niebawem pojawiła się w izbie szykowna, siedemnastoletnia dziewczyna.
Weszła; gdy Tomasza zobaczyła, żachnęła się i za stojącą przy piecu matkę się wsunęła.
– Nie poznajesz? – odezwała się ta ostatnia. – To tato. Nie bój się, żywi, Bogu dzięki! Dobrodziej panichidę na odwrót odczyta, a ty pójdź i w rękę ojca pocałuj.
Dziewczyna do Tomasza podeszła i pocałunek mu na ręku złożyła, on ją w twarz ucałował
i:
– Chodźcież i wy do mnie – do dwojga młodszych, ręce wyciągając, przemówił.
W sposób ten odbyło się przywitanie z dziećmi.
– Mam ja gościńce dla was.
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Kazał węzełek sobie podać, rozwiązał go i wydobył nabyte w Hołodarce drobiazgi, które
obdarzonych ogromnie uradowały. Rozdanie podarków stało się przełamaniem lodów. Dzieci
się do ojca przygarnęły. On je po głowach głaskał i rozpytywał, a cieszył się nimi. Najmniejszy, przez nie opowiedziany szczegół zajmował go i radował. Do wieczerzy w pięcioro zasiedli. Tomaszowi zacierka, kartofle z cebulą przysmażoną okraszone i chleb czarny smakowały
bez porównania bardziej aniżeli ze stołu pańskiego przysmaki, jakimi się w ciągu lat kilku
ostatnich żywił. O sobie, o tym, co widział i słyszał, i co przebył, nie mówił zgoła. Na zapytanie żony, skąd przybywa, krótko odpowiedział:
– Z Chrancyi.
– Cóż to za kraj? – zapytała jeszcze.
– Głupi kraj – odrzekł. Z nikim się po ludzku nie rozmówisz i nawet mazi nie dostaniesz.
Wypadki, wspomnienia jakby się za nim w otchłań zapadły. Ani na sobie, ani w sobie
odrobiny cudzoziemczyzny nie przyniósł. Odrodził się, jakim był.
Nazajutrz Tomaszowa do dnia do proboszcza chodziła i powróciwszy, udała się z Tomaszem do cerkwi, gdzie odczytana za pięć złotych modlitwa oczyściła go z panichidy przedwczesnej. Odrodziło go to całkowicie. Z cerkwi powróciwszy, obejście swoje oglądał, miarkował, co jak naprawić, co inaczej przerobić, przypatrzył się krowie, jałowicy i owcom, rozpytywał żonę o grunt, który ona, sama uprawiać nie zdążając, za snop ludziom wydzierżawiała. Wieść o nim po wsi się rozeszła i zaczęli do niego zaglądać ludzie.
Nad wieczorem zaszedł do Tomasza pan Onufry Kopciewicz, gracjalista, człek stary, posiadający w Łybediance na własność dworek, lewadę, gruntu szmat spory i stawek, w którym
hodował karasie i liny. Pan Onufry miał do polityki słabość. Jak skoro się przeto o przybyciu
Tomasza dowiedział, wnet nim kręcić zaczęło i pomimo że jemu, szlachcicowi, iść do chłopa
nie wypadało, wynalazł jednak pretekst – niby to do Tomaszowej względem maciorki interes
– i poszedł. Udał, jakoby o Tomaszu zgoła nic nie wiedział.
– A?! – zawołał, gdy go zobaczył. – Skądżeś ty tu, mosanie?!
– Z Chrancyi, proszę jegomości.
– Z Francji! – wykrzyknął, aż mu się w piersi oddech zaparł. – No i cóż? i cóż? i cóż?!
– A co? Nic – odparł Tomasz.
– Byłeś we Francji?
– We Francji.
– W samej Francji?
– W samej.
– Francuzów widziałeś?
– Widziałem.
– Cóż oni?
– Albo ja tam wiem, co. Z nimi się człowiek dogadać nie może.
– Długoś tam był?
– A niby to tak ze trzy...
– Mówisz przecie, parlujesz po francusku?
– A jakże, wuj, wuj.
– Nie wybierają się oni dokąd? – zagabnął znacząco.
– Oni to się niby ustawicznie wybierają.
– O! – podchwycił stary. Jak będziesz miał czas, zajdź jutro do mnie. A pan pułkownik? –
zapytał.
– Zdrów, Bogu dzięki.
– Zrobili go, słyszę, Francuzi generałem.
– Nie – odrzekł.
– Nie? A tu o tym tak głośno było. Pisano do pani pułkownikowej.
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– Ja mam do pani przekaz, ta nie wiem, gdzie jej szukać.
– W Stokach.
– To niedaleko. Pójdę jutro.
– Przyjdźże raniutko do mnie. Zaprzęgę szkapięta i zawiozę ciebie. Zawsze ci lżej będzie
zajść tam nogami końskimi aniżeli własnymi. Ja przy tej okazji dla pani pułkownikowej karasiów sztuk kilka złapię. No, to tak. Do jutra tedy. A ty, pani matko – zaczął, do Tomaszowej
mowę zwracając – jakże tam z maciorką?
– Ot, mój przyszedł, to ja teraz i głowy nie mam.
– No, to nic, kłócić się nie będziemy. Do jutra więc, Tomaszu.
– Do jutra, jegomość.
– Przyjdź jeno raniutko.
– Przyjdę, tak, po ludzkim obiedzie.
– Tak. Jak słońce nad brzeziną stanie.
Stary polityk miał wyrachowanie swoje w tym, że się do Stoków ofiarował Tomasza zawieźć. Chciał się i sam z nim do gruntu rozmówić i być świadkiem jego z pułkownikową
rozmowy. To szczególnie, że on z Francji przybywał, mocno go zafrapowało i domysły różne
wzbudzało. Francja dzięki wojnom napoleońskim i wrzawie wielkiej, jaką w świecie sprawiła, a która się zupełnie jeszcze nie była uciszyła, odgrywała wówczas rolę niezmiernie ważną
w kombinacjach i kalkulacjach wioskowych polityków naszych. Więc też, gdy krainy tej nazwa o uszy się mu obiła, w głowie jego zrobił się rodzaj fermentacji, złożonej z przypuszczeń
i wniosków ogromnie ważnych.
Dworek pana Onufrego leżał za wsią nieco, w głębi podwórza, oparty o obszerny sad
fruktowy i ogrodzony płotem z ostrzeszkiem. Składał się on z izby z alkierzem po jednej stronie sieni i z piekarni po drugiej. Że córki jego były powydawane, a synowie się po świecie na
służby rozeszli, zamieszkiwał więc go z żoną, krzepką staruszką, z gospodynią Jaryną, której
także lata nie na wiosny, nie na jesieni nawet, ale na zimy liczyć należało, i z chłopakiem wyrostkiem, pomagającym staremu w chodzeniu około gospodarki.
Za powrotem od Tomaszostwa pan Onufry przy stole usiadł i długo po nim palcami bębnił.
Jejmość z Jaryną kartofle kopała, nadeszła przeto później trochę.
– Tomasz nie przychodził? – zapytała, jak skoro się nieco ogarnęła.
– Nie – odparł – alem ja do niej wedle tej maciorki chodził, tom i jego widział.
– No?
– Z Francyi przybywa.
– Z Francyi przybywa?
– Z Francyi.
– Jezu milatyński! – wykrzyknęła. – O, to się chłopu trafiło! Ot, nasz Macio, gdyby był nie
pisarską, ale furmańską kondycję sobie wybrał, byłby może także do Francyi trafił.
– Ehm – westchnął pan Onufry.
– Ciekawam – dodała – co się dzieje z Jankiem, co we dworze za kuchtę był.
Pan Onufry odpowiedzi nie dał, ona na odpowiedź nie czekała, około gospodarstwa się
krzątała i nie prędzej się odezwała, aż spostrzegła, że stary jął się włóczek opatrywać.
– Znów na ryby? – zapytała.
– Ano, jutro do Stoków dojadę, pani Tomasza zawiozę.
Nazajutrz skoro świt stary z chłopcem włóczek po stawku ciągał i za trzema nawrotami
złapał karasiów i linów sztuk ze trzydzieści. Drobiazg na powrót do stawu rzucił, a wybrał co
najokazalsze i wpuścił je do wiadra wodą napełnionego. Następnie bryczkę opatrzył, osie posmarował, szle do orczyków przyczepił, naszelniki u dyszla uwiązał i przy zwierciadełku do
golenia się zabrał. Ogolił się, umył, koszulę świeżą sobie przygotował i do obiadu zasiadł.
Godzina była około ósmej. Wkrótce po obiedzie nadszedł Tomasz.
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– We Francyi był!
Tymi słowy spotkała go pani Onufrowa.
– Byłem, imość.
– Hej, toż ty wełykij czołowik!
– Ot, takaż to i wielkość.
– Cóżeś tam widział?
– Cóżem widzieć miał? Widziałem to, co w oczy lazło.
– I z Francuzami mówiłeś?
– Nu, a jakże!
– Zagadajże po francusku.
– Wuj, wuj, i tyle.
Byłaby rozmowa pomiędzy panią Onufrową a Tomaszem pociągnęła się dłużej, gdyby nie
zainterweniował pan Onufry.
– Nie bałamuć go tam, jejmość! – odezwał się. – Załóż, Tomasz, konięta, a ja tymczasem
przyogarnę się.
Tomasz udał się do obory, gdzie w zadumaniu stał konik z rodzaju chmyzów i z tegoż rodzaju klacz z źrebięciem. Konik obojętnie przyjął przystąpienie do siebie Tomasza, który go
za czuprynę ujął, poprowadził, przy dyszlu za pomocą kopnięcia nogą w brzuch postawił i
szle i naszelnik na niego włożył. W ten sposób klacz po drugiej stronie zaprzężoną została.
Dalej uzdeczki i lejce, które w uprzęży całej jedynie skórzane były, poupinał i zaczął bryczuszkę dokoła obchodzić, przypatrując się kołom i osiom. Na to nadszedł pan Onufry wyświeżony i w brązowy, kołnierzem ponad uszy wystający, surdut odziany.
– Co się tam tak przyglądasz, mosanie? – zapytał. – Czy może koło które niepewne ci się
wydaje?
– Nie, nie to – odrzekł.
– Cóż? Patrzysz, jakbyś się dziwował?
– Ja bo dziwuję się.
– Czemu?
– Ta czemuż, jak nie mazi.
– Jest czemu!
– A bo jest. Jam we Francyi mazi na oczy nie widział. Na lekarstwo jej nie dostanie.
– Być nie może! – wykrzyknął pan Onufry.
– Nie ma.
– Kpisz ze mnie czy co?
– Dalibóg, przysięgam Bogu, bodajbym dziś do wieczora nie doczekał, jeżeli jest.
– No, ale siadajmy już chyba. Tomasz do koziołka posunął, pan Onufry jednak umieścił go
na siedzeniu obok siebie, a pod koziołek wiadro z rybami wsunął. – „Wio!" – Konięta ruszyły.
Dlatego, ażeby się nie wychlupała woda, w której ryby w stanie żywym wiezione były, nie
wypadało pospieszać. Konięta szły stępem, co pozwalało prowadzić swobodnie gawędkę, dla
której pan Onufry Tomasza wiózł.
– Powiedzże mi, mosanie – zaczął – powiedz teraz, kiedyśmy we cztery oczy, co tam we
Francyi gadają?
– A cóż?! Gadają tak, że ich zrozumieć nie można.
– Hm? Powtórz mi jednak, coś słyszał.
– Chybać wszystkiego tego powtórzyć nie potrafię, bom słyszał tyle, że mi ledwie uszy nie
puchły.
– Z Francuzamiś przecie rozmawiał?
– O, czy raz!
– Dużo? długo?
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– Bywało krótko, bywało długo. Raz tom się nagadał, ano, póty! – na ucho sobie pokazał.
– O czym?
– At – odpowiedział i ręką machnął.
– Przecie?
– O tym i wspomnieć nie warto. Poszło wedle krów.
– Cóż by oni do krów mieli?!
– Otóż, widzi jegomość, mają. I jak jeszcze mają! Jam się ledwie nieledwie odkraśkał. Oni
do mnie gadali, jakże to? – zapytał sam siebie, przypominając sobie. – Aha! Oni do mnie gadali: „wasz-wasz", a ja do nich: ,,wuj-wu".
– Wasz? – powtórzył z zastanowieniem pan Onufry. – Wasz? Uhm? To musiało to być coś
wedle nas. Powiadali oni zapewne: „wasz kraj", co?
– Diabli ich tam, z przeproszeniem jegomości, wiedzą. Com słyszał, to powtarzam.
– Wasz? Uhm? – mruknął stary i powiedział sam do siebie: – To rzecz ważna. W zamyślenie wpadł. W zamyśleniu lejcami szarpnął, nad kometami batogiem wywinął, konięta truchtem ruszyły i woda chlupać z wiadra zaczęła. Chlupanie wody wyprowadziło pana Onufrego z
zamyślenia.
– Wasz – zaczął znów – stosuje się, mój Tomaszu, do tego i do owego. Wasz kraj, wasz
naród, a! Pod to wiele rzeczy podprowadzić można i Francuzi podprowadzali, tylko że z tobą,
widzisz, z tobą oni tak o wszystkim mówić nie mogli.
– A, to się wie.
– Otóż to. Mówi się z tym o tym, z owym – o owym. Tyś i we Francyi furmanił i to, co
Francuzi mówią, mogłeś jeno z boku zasłyszeć.
– O, tak, jegomość, jam z boku słuchał.
– I wpadło ci w ucho „wasz"?
– Od tego „wasz" małom nie ogłuchł.
– Otóż to. Pokazuje się, że im ciągle coś naszego w głowie siedzi.
Mówiąc to, palcem sobie po czole stukał.
– Myślą o nas, to i dobrze. Widać, że mają nas na celu.
– Aha, cel! – podchwycił Tomasz. – Jam i o tym słyszał.
– No? – zapytał z naciskiem pan Onufry, zwracając się do Tomasza twarzą całą.
– Cel? Tak. Słyszałem o tym, ale nie od Francuzów.
– Od kogóż?
– Od takiego jednego pana, co ze mną z Francyi wyszedł.
– Cóż to za pan?
– Nie ze wszystkim to pan, ale obywatel.
– Uhm – zakarbował sobie pan Onufry w myśli.
– Pan obywatel.
– Każdy obywatel jest panem, bo mieć musi najmniej sto dusz – objaśnił stary.
– To się jemu zdawało chyba – zaczął Tomasz, głową wstrząsnął i nie dokończył.
– Co? – zapytał pan Onufry.
– On do mnie mówił: „obywatelu".
– To tak sobie zapewne.
– Zapewne – odparł Tomasz obojętnie.
– A cóż „cel?" – zapytał pan Onufry.
– Ano – odpowiedział Tomasz.
– Co obywatel ten o nim mówił?
– To, że świeci i to jeszcze, że jest jeden wielki, bardzo wielki, a są także i mniejsze, małe.
– A dalej?
– Nic dalej. Pal i hodi.
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– Coś ty, mój Tomaszu opowiadasz niedokładnie.
– Ah! Alboż ja bym powtórzyć potrafił to wszystko, co mi ten pan obywatel przez trzy
miesiące nagadał! Tego by na skórze wołowej nie spisał.
– Jakże się on nazywa?
– Tego to ja nie wiem. Wiem jeno, że...
– Że co?
– Że on, kon? kon? kon? – jął się przypominać sobie – drator? kwator? drator?
– Likwidator? – podpowiedział pan Onufry.
– Nie.
– Administrator?
– Nie.
– Kurator?
– Nie. Kon? Kon. Wiem, że kon ale dalej ani rusz! Z głowy mi wyszło.
– Konsyliarz?
– Nie, gdzeż! Konsyliarz to ja bym pamiętał: tylem razy konsyliarza do pani woził!
– A przy tym konsyliarz nie obywatel – zauważył pan Onufry.
–Kon? – znów Tomasz zaczął. – Kon-ski? konski? kon-spy? kon-sty?
– Konstypator? – podchwycił pan Onufry.
– A tak! Nie? Ba, tak! – odparł Tomasz.
– Konstypator? Cóż to? Urząd taki?
– Chyba, urząd. Nie wiem na pewno. Jeżeli urząd, to mu urząd ten w Paryżu dali, obywatel
ten bowiem szedł z Paryża.
– Z Paryża?
– Byli tam i my, ale miesiąc tylko.
– Obywatel ów tedy mówił ci o celu?
– O, mówił.
– O jakim?
– O tym, co świeci, wielkim i małym.
– Ale francuskim.
– Ot, co tego, to nie wiem: francuskim czy inszym jakim.
– Bałamucisz, mój kochany.
– Jegomość pyta, ja jegomości powiadam, com słyszał i co wiem.
– Wiem i ja coś o celu – zaczął pan Onufry – z gazety. Dwa lata temu dostałem gazetę jedną, a w tej pisze o Francuzach i o celu. Myślałem, że wiesz o tym coś bliżej, zwłaszcza żeś z
obywatelem gadał.
– A – podchwycił Tomasz – toć on jegomość lepiej wszystko rozpowie sam.
– Ta skąd?
– On tu przyjdzie.
– Kiedy?
– Bóg jego święty wie, ale przyjdzie. Mówił mi to na rozstaniu.
– Gdzieżeś się z nim rozstał?
– Gdzie? Gdzieś tam wedle Krakowa.
– W Krakowieś był?
– A jakże.
– Toś ty miast zwiedził więcej aniżeli ja, bom ja najdalej do Lwowa docierał. No, więc
obywatel ów tu zawita! Nie powiadał po co?
– Powiadał.
– No?
– Powiadał, że po świecie chodzi wedle sprawiedliwości, dlatego że on kon... kon?
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– Komtypator – podpowiedział stary.
– Otóż to. To on jegomości rozpowie het wszystko, jak należy. Jego i pytać nie trzeba. U
niego język niby ten pytel lata. A dobry człowiek, ach, jaki dobry! Koszulę by z siebie zdjął i
oddał.
– Ciekawym, jak do mnie trafi.
– Toż ja go do jegomości przyprowadzę.
– Ty? obywatela? – zapytał z niedowierzaniem.
Zastanowiło to Tomasza, nie umiał jednak wyjawić istoty obywatelstwa obywatela Żużla.
Zamilkł więc. Zamilkł i pan Onufry, zamyślił się i w zamyśleniu lejce szarpnął, nad konikami
batogiem wywinął. Konięta truchcikiem ruszyły, woda z wiadra chlupać zaczęła. Wskutek
chlupania tego lejce koniętom ściągnął, w stęp je wprowadził i do wiadra zajrzał.
– Ano – odezwał się – moje karaski i liny mają w czym pływać jeszcze. Pani pułkownikowa rada im będzie. W Stokach ryby nie ma.
– Tamże, pamiętam – odrzekł Tomasz – stawek jest.
– Taż jest, ale ot... Ryba się nie trzyma: albo idzie w górę do stawu w Hołopiatach, albo
ucieka do Woronkowa.
– Grobla ma być licha.
– Upust kiepski. Na wiosnę woda się leje jak z wiadra i rybę odnosi. Dziedzic o to nie dba,
ma bowiem w Hołopiatach staw donośny i ryby huk. Ba, żeby nie ta ryba w Hołopiatach, to ja
bym za karasie swoje i liny miał z roku na rok jakich sto złotych więcej. A tak człowiek sam
jeść rybę swoją musi.
Westchnął.
– I za to Bogu dziękować – odezwał się Tomasz.
– Prawda twoja. Ja też dziękuję. Pan marszałek Godziąbski rybą swoją podryw mi robi ale
ot, jemu żona młoda umarła, a ja ze swoją doczekaliśmy się starości późnej i trzymamy się.
Ale oto...
Batogiem wskazał.
– Stoki – rzekł Tomasz i popatrzywszy się przez chwilę na wioskę, co się spoza załomu
gmachu ukazała, dodał: – Takie same, jak były. Pamiętam. Hen, tam – palcem wskazał – pan
pułkownik zająca poszczuł i dojeżdżał; koń się pod nim związał i upadł. Jak dziś to pamiętam.
Stoki przedstawiały się nieokazale. Wioska mała, cerkiewka do rozmiarów jej zastosowana, chałupom włościańskim nie brakło tego wdzięku, jaki cechuje w ogóle osady ukraińskie,
ale im brakło powagi gromadnej, którą odznaczają się wsie duże. Na stawku młynek, należący
do rodzaju znanego pod nazwą „drapaczek", terkotał głosem ochrypłym, jakby się sam siebie
wstydził. Dwór, był to domek dla ekonoma pierwotnie postawiony, nie imponował więc ani
położeniem, ani strukturą: leżał w dole, nie opodal od toku, opierając się o schodzący ku stawowi obszerny ogród warzywny, w którym dział jeden zajmowały drzewa owocowe. Przed
frontem, który zaznaczał na drewnianych słupach ganek, rozlegało się szopami, chlewami i
stajniami otoczone podwórze obszerne. Dworek kryła wysoka strzecha słomiana.
Pan Onufry na podwórze nie wjeżdżał, przed wrotami się zatrzymał, z bryczki wysiadł, lejce u koła uwiązał, otrzepał się, wiadro wyjął i do Tomasza przemówił:
– Weź wiadro ty, jakoś to ono wypada, ażebym nie ja je niósł, ale ty. Ja pójdę przodem, ty
za mną i gdy do pokoju wejdę ty w sieni poczekasz.
Tomaszowi rozporządzenie to wydało się zupełnie słusznym. Wiadro ujął i krokiem wolnym poszedł za panem Onufrym, który się od wrót przez środek podwórza wprost ku gankowi
skierował.
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XII
Pan Onufry i Tomasz do środka podwórza dochodzili, kiedy się na ganku postać niewieścia
ukazała i z ganeczka, wiatrem niby zwiana, ku nim zbiegła.
Biegła i półgłosem śpiewnym a tłumionym powtarzała:
– Tomasz! Tomasz! Tomasz!
Dobiegła. Pan Onufry z atencją wielką czapkę z głowy zdjął, ona się na niego ani patrzyła,
ramiona podniosła i na Tomasza się rzuciła. Tomasz i ona spletli się w uścisku wzajemnym.
Był to widok rozrzewniający i nawet odpowiadający wymogom estetyki, lubudującej się w
światłocieniach. Postać niewieścia świetlana i jasna, urokami młodości i wdzięku owiana, do
tej sfery społecznej, co się wysoko nosi, należąca, odbijała na kształt motyla, barwami świetnymi błyszczącego, od postaci szarej furmana. Para ta, uściskiem spojona, piękny wytworzyła
obrazek, któremu za tło służyło uniesienie. Uniesienie poprowadziło do zapomnienia na
.chwilkę o konwenansach, o przyzwoitości, o tym, co się nie godzi, i sprawiło to, że pułkownikówna, panna Elżbieta Szalawska, przywitała furmana, jakby to był nie furman, ale jeżeli
nie ojciec, to stryj, wuj, krewny najbliższy a drogi.
Zdarzają się wypadki zapomnienia podobnego. Panna Elżbieta i Tomasz ściskali się i płakali oboje. Trwałoby to Bóg wie jak długo, gdyby wypadek ze sceną tą rzewną nie złączył
sceny komicznej. Tomasz dźwigał wiadro z wodą i rybami. Kiedy panna Elżbieta w objęcia
mu nagle i niespodziewanie zleciała, czasu ani możności nie miał wiadra na ziemi postawić. Z
ręki mu ono wypadło, wywróciło się i wylało. Pan Onufry, którego rodzaj przywitania, jakie
Tomasza spotkało, w osłupienie wprawił, nie spostrzegł się na tym od razu. Spostrzegł się po
chwili, kiedy woda spłynęła i po podwórzu karasie i liny skoki rozpaczliwe wykonywały. Widok ten z osłupienia go wyprowadził tym rychlej, że wciągnął on dwa psy młode, które za
rybami uganiać się zaczęły.
– Zasie! – krzyknął z piersi całej i czapką jął psy odganiać, próbując zarazem wysilające
się na szpryngle ryby łapać.
Nie udawało mu się to, krzyknął więc znów:
– Tomaszu!
Za pierwszym już krzyknięciem panna Elżbieta z Tomasza ramiona swoje zdjęła, lecz za
rękę go ujęła i ku gankowi prowadziła. Za krzyknięciem drugim Tomasz przystanął i obejrzał
się, ale przez pułkownikównę pociągnięty, poszedł dalej.
– Chodź–rzekła.
Pan Onufry poczekał na środku podwórza z rybami, które skakały, i z psami, które się na
ryby rzucały.
– Jezus, Maria, Józefie święty! – zawołał głosem, w którym jęk płaczliwy czuć się dawał. –
Tomaszu!
Tomasz już na ganku był.
– A zasie! a zasie! – czapką psy, biegające za nimi, odganiał.
Stanął wreszcie zadyszany starowina i na głos cały, jakby o ratunek tonący wzywał, zawołał:
– Czyż mi nikt nie pomoże? Czyż się kto nade mną nie zlituje?
Zlitowała się nad nim dziewka piekarniana: wybiegła, psy napędziła, ryby połowiła i pan
Onufry, pot z czoła otarłszy, odsapnął i rzekł:
– Oto widzicie. Ja temu Francuzowi wiadro do niesienia dał, a on nawet wiadra po ludzku
donieść nie potrafił. Pokazuje się, że i w Paryżu nie robią z owsa ryżu. Otóż ryby te – do
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dziewki się zwrócił – do kuchni zanieść i kucharzowi pod liczbą: sześć karasiów i sześć linów, oddaj i powiedz mu, że to od Kopciewicza z Łybedianki. Rozumiesz?
– Rozumiem – odrzekła dziewka. – Tylko, że u nas, proszę jegomości, kucharza nie ma.
– Nu, a jakże?
– Kucharka.
– Iii, to tak? Nu, kiedy tak, to kucharce oddaj.
Chciał do bryczki pójść i na bryczce się położyć. Zmiarkował się jednak. Zwrócił ku gankowi, na ławeczce usiadł, raz jeszcze z potu czoło otarł i tabaki zażył.
Tomasz znajdował się wewnątrz, na pokojach.
Starowinę to trochę irytowało, nie dlaczego tam już innego, ale dlatego najbardziej, że słyszeć nie może przekazu od pułkownika, przekazu, który w mniemaniu jego nie mógł być innym, jak bardzo we względzie politycznym ważnym.
– Co u Pana Boga! – szepnął sobie pod nosem. – Za Tomaszem jakby się wieko zapadło!
Dziwiło go to. W tym jednak nic nie było dziwnego, rzecz bowiem w następującym odbyła
się porządku. Podczas kiedy pan Onufry z rybami i psami na podwórzu się wodził, panna Elżbieta Tomasza na ganek i z ganku do sieni wprowadziła. W sieniach te słowa powiedziała do
niego:
– O, toż się mama ucieszy! Ale poczekajcie tu trochę. Ja mamę pierwej uprzedzę, lękam
się bowiem, ażeby widok wasz zbytecznie jej nie wzruszył i nie zaszkodził. Mama bardzo
była chora.
Powiedziawszy to, odeszła: nie było jej minut kilka, powróciła i do Tomasza rzekła:
– Chodźcie.
Poprowadziła go przez pokój jeden, w którym pod oknem stał duży fortepian wiedeński,
przez pokoik drugi, z łóżkiem za kotarą, i wprowadziła do trzeciego, w którym na szezlongu,
przed drzwiami otwartymi postawionym, siedziała pułkownikowa. Drzwi wychodziły na
ogród, a z ogrodu osłonecznionego wlewało się powietrze ogrzane, jesienne. Pułkownikowa
wyglądała mizernie i blado, miała pozór kobiety zwiędłej przed czasem. Z ramion się jej osuwał szal wełniany, postać okrywała suknia czarna, która widocznie służyła jej .niejedną już
jesień. Na obliczu, na ustach i w otoczonych ciemnymi kręgami oczach rozlany miała
uśmiech. Gdy się Tomasz na progu pojawił, podniosła nań wejrzenie i westchnęła, on się jej
do nóg pokłonił. Kłaniał się pani, dziedziczce swojej dawniejszej, kłaniał się jednak i komuś
jeszcze, uchylił czoło przed kobietą, co była wcieleniem boleści, wyrytej na jej twarzy, w
oczach i na postaci całej. Uśmiech jej oskrzydlonym był smutkami i cierpieniem.
Tomasz się jej do nóg pokłonił, ona się nad nim nachyliła, głowę jego w dłonie swoje
wzięła, uścisnęła i podniosła.
– Wracasz tedy? – odezwała się.
– Wracam, jaśnie wielmożna pani.
– Sam?
Wyraz „sam" wypłynął jej z ust tak, jakby go łkanie wewnętrzne z głębin istoty jej wypchnęło i jakby o to, że Tomasz wraca sam, Tomasza obwiniać chciała. Tomasz przeto, niby
poczuwający się do odpowiedzialności winowajca, głowę spuścił. Odpowiedział po chwili
dopiero:
– Jaśnie wielmożny pułkownik brykę sprzedał, konie sprzedał, uprząż sprzedał, wszystko
sprzedał i nas z Jankiem odpuścił.
Zaszło tu ze strony Tomasza nieporozumienie zapytania. Pułkownikowa nie miała do niego
pretensji najmniejszej o to, że pułkownika opuścił. Wiedziała ona od dawna, że mąż jej koni i
służących trzymać nie może, i pewną była, że się sprzedaż lat temu kilka dokonała.
Na odpowiedź Tomasza głową i z akcentem uznania pokiwała i zapytała:
– Zdrów przynajmniej?
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– Zdrów, Bogu dzięki. Otóż właśnie co do tego, mam do jaśnie wielmożnej pani przekaz.
Jaśnie wielmożny pułkownik kłania się i powiedzieć kazał jaśnie wielmożnej pani i panience,
że zdrów i że się jako tako powodzi tak jaśnie wielmożnemu panu, jak panu porucznikowi.
Zamilkł i odetchnął.
– I że – znów zaczął – „Niech o nas spokojne będą i na nas czekają" Zapamiętałem te słowa jak słowa pacierza.
Pułkownikowej, co słuchając, Tomaszowi w oczy patrzyła, łzy dwoma strumieniami z
oczów po policzkach popłynęły. Do płaczu się nie krzywiła ani wyrazu oblicza nie zmieniła.
Łzy płynęły przy uśmiechu, jaki się jej z oczów wydzielał. Panna Elżbieta płakała, mimo że
celem powstrzymania się od płaczu widoczne na sobie czyniła wysiłki.
– Elżusiu – odezwała się pułkownikowa łagodnie po chwili–dziękujmy Bogu, że żyją i
zdrowi są. Żyją i zdrowi są – powtórzyła jakby dla siebie.
– Tatko zaleca, ażebyśmy czekały w spokoju – odrzekła dziewczyna, do ócz chustkę przyciskając.
– Słusznie, spokój bowiem da nam zdrowie i siły do znoszenia ciosów potrzebne. Masz
przykład na mnie: niepokoiłam się i zapadłam, i pokutuję. Dzięki Bogu, że oni są zdrowi.
Panna Elżbieta łzy otarła. Pułkownikowa rozpytywać Tomasza zaczęła:
– Mąż mój i porucznik razem?
– Porucznik zostali w Paryżu, jakeśmy tamtędy przejeżdżali, a jaśnie wielmożny pan pojechali do Bordona i tameśmy mieszkali.
– Do Bordona? – odezwała się panna Elżbieta.
– To takie miasto i nad taką rzeką, co się nazywa Gawrony i co stamtąd do morza niedaleko.
– Bordeaux może?
– Bordon, tak.
– Bordona, o ile wiem, we Francji nie ma.
– Jakże nie ma! – odrzekł głosem pewności. – Jaż stamtąd, panuńciu, prosto idę. Mieszkaliśmy tam bez mała lat trzy.
– Porucznik do pana przyjeżdża? – zagabnęła pułkownikowa.
– Nie przyjeżdżał ani razu, ale wiem, że od niego często listy przychodziły. A teraz to jaśnie wielmożny pan, jak się zdaje, do Paryża pojedzie: mówił mi to Janek, a Janek słyszał od
Byka.
– To Byk jest z mężem moim?
– Ano, tak.
– Jest ciągle?
– Raz się był ino zgubił tego samego dnia, cośmy do Paryża przyjechali, ale się odszukał.
Panie Szalawskie, matka i córka, z odpowiedzi i opowiadań najpierwszych poznały, jakich
Tomasz jest w stanie udzielić wiadomości. Odczuły w nim jednego z „prostaczków" tego rodzaju, który w sferze niepiśmiennej, piśmiennej a i naukowej nawet zajmuje miejsca dużo,
rozlewa się szeroko, rozpada się ma mnóstwo gatunków, podgatunków i odcieni gatunków i
stanowi ogólny w społecznościach poziom. Taki Tomasz był doskonałym, furmanem, gdyby
go nauką nadziano, zostać by mógł doskonałym inżynierem, prawnikiem, lekarzem itp.; głową atoli nie wystrzeliłby nad poziom i pozostałby Tomaszem, fach swój na wylot znającym, z
kościami poczciwym, w zakresie pewnym wcale niegłupim, ale, ale, a! Toteż panie dowiedziały się od niego rzeczy ciekawych i zajmujących dużo, przedstawianych przezeń z punktu
widzenia stajennego. Rozpowiedział im, gdzie jak długo się pułkownik zatrzymywał, którędy
przejeżdżał, jakie w podróży, na popasach, noclegach i przeprawach zachodziły zdarzenia
pamiętniejsze, lecz nic nad to. Nazwy miejscowości potwornie przekręcał: prawił o
,,Gawronach", „Pierogach", „Mułach", „Dijżonach", „Beznosych"; nazw krajów podawać nie
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umiał i zapomniał tytułu „pana obywatela", z którym podróż przez Niemcy i Austrię odbył i
którego przybycie zapowiedział. To ostatnie zaintrygowało panie.
– Któż to taki? – pytały.
– Pan czy obywatel z Paryża, a co się tyczy tego, kto on, to się już pan Kopciewicz domyślił.
– Kopciewicz? z Łybedianki?
– Ten sam, proszę jaśnie wielmożnej pani.
– Gdzieżeś się z nim zeszedł?
– W Łybediance. Ale on tu jest, on mnie bowiem do Stoków przywiózł.
– Elżusiu, dowiedzże się – odezwała się pułkownikowa. – Trzeba go będzie na obiad zatrzymać, boć to już i pora, zdaje się, obiadowa. Pomyśl i o Tomaszu, wódką go poczęstuj i
połudenek uczciwy mu daj.
– Proszę was, Tomaszu – wezwała panna Elżbieta.
Tomasz się pułkownikowej pokłonił i za przewodniczką swoją przeszedłszy przez pokój
sypialny, salonik i sień, wyszedł na ganek, gdzie pan Onufry, tabakę od czasu do czasu zażywając, czekał.
– Służby moje – kłaniając się odezwał, gdy pannę Elżbietę przed sobą zobaczył.
– Myśmy ani wiedziały, żeś pan przyjechał!
– Kopciewicz–szpilka! – rzucił tonem przycinkowym. – Pani dobrodziejka widzieć nie raczyła ani mnie, ani tej historii, co się na środku podwórza odbyła.
– Historii? jakiej?
– Pani dobrodziejko, z psami i rybą.
– Z jaką rybą?
– A z tą, co ten – oczami na Tomasza wskazał – Francuz niósł i z wiadrem upuścił. Czy,
słuchaj no, czy ciebie tego we Francyi nauczyli?
Ton wyzywający i rozdrażnieniem nabrzmiały, jakim się pan Onufry odzywał, dał pannie
Elżbiecie poznać, że mu się stało uchybienie, za które pretensję odnosi do Tomasza, i że rzecz
należy spiesznie za pomocą interwencji załagodzić.
– Jakże pana Kopciewicza zdrowie?
– Niczego, pani dobrodziejko, niczego.
– Pan u nas, z łaski swojej, na obiadek zostanie?
– Subiekcja, pani dobrodziejko, prawdziwie!
– Proszę, bardzo proszę! – przemówiła z idącym do duszy przymileniem.
Rozmowę pomiędzy nim a panną Elżbietą przerwała dziewczyna, która się na progu pojawiła z oznajmieniem, że waza na stole.
– Proszę pana – wezwała gościa panna Elżbieta. Starowina się z siedzenia zerwał, klapy od
surduta z tabaki otrzepał, nos sobie złożoną w kukiełkę chustą kraciastą z jednej i z drugiej
strony utarł i wkroczył w progi sieni, z której drzwi na lewo prowadziły do izby jadalnej.
Pułkownikowa już przy stole siedziała. Kopciewicz, z oznakami uszanowania głębokiego,
na ręku jej pocałunek złożył.
– Proszę pana – odezwała się siedzenie mu wskazując.
Panna Elżbieta zupę rozdała. Zawiązała się gawędka o zdrowiu, pogodzie, urodzajach,
drodze i ciągnęła, aż się na stole pojawił półmisek karasiami okryty.
– Skądże to? – zapytała pułkownikowa.
– Dar z łaski pana Kopciewicza – odparła panna Elżbieta.
– Jakże panu podziękować za to?
– Bagatela, bagatela – tłumaczył się staruszek.
Karasie wywołały wzmiankę o Tomaszu, a wzmianka owa sprowadziła zapytanie tyczące
się obywatela tego, którego – wedle podania Tomasza – kwalifikację pan Onufry odgadł.
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– Co to za jeden, proszę pana?
– A to, to konstypator, albo raczej konstipator.
Matka i córka zamieniły z sobą wejrzenia, w których się odmalowały zdumienie, zapytanie
i ochota wybuchnięcia śmiechem.
– Przybywa, słyszę – ciągnął stary – wprost z Paryża i o ile Tomasza sprezentować mogłem, nie bez kozery. Coś w tym jest.
– Cóż by tam być miało? – odezwała się pułkownikowa.
– Francuzi – odrzekł z akcentem – o nas myślą. I znów snuć zaczął wywody, które dla wywodów innych za punkt wychodni służyły. Byłoby się to zapewne długo jeszcze przeciągnęło,
gdyby się losy nad paniami Szalawskimi nie zlitowały. Słyszeć się dał z podwórza turkot pojazdu przed ganek zajeżdżającego.
– Z Woronkowa zapewne – odezwała się pułkownikowa.
Panna Elżbieta wstała, przez okno wyjrzała i odwracając się, głosem z lekka akcentem
zdziwienia nacechowanym odrzekła:
– Marszałek Godziębski.
– A? – pułkownikowa na to.
Pan Onufry się zerwał i żegnać się zaczął
– Niechże pan nie zapomina o nas – przemówiła doń pułkownikowa.
– Jak skoro pana konstipatora złapię, niezwłocznie go paniom moim i dobrodziejkom
przywiozę. Służby moje, najuniżeńsze służby moje, stopeczki całuję.
Kłaniał się, do drzwi się tyłem cofał, zwrócił się i wyszedł.
Panie do przyjęcia marszałka, który zarazem jurysdatorem ich był, potrzebowały ogarnąć
się nieco.
Marszałek w saloniku na kanapie zasiadł i na wyjście gospodyń domu czekał.
Przyjazd jego, jak się to w oznajmiającym takowy głosie palmy Elżbiety czuć dało, był zadziwiającym. Zadziwiającym on był z tego powodu, że marszałek nie miał zwyczaju często do
Stoków zaglądać. Zjeżdżał tu zazwyczaj raz na rok, dnia 15 kwietnia, celem złożenia atencji
pułkownikowej, która w dniu tym solenizantką była. Zresztą panie w spokoju zostawiał i jako
jurysdator okazywał się dla nich bardzo względnym. Samo już wypuszczenie pułkownikowej
Stoków w dzierżawę było ze strony jego dowodem czegoś więcej aniżeli usłużności sąsiedzkiej. Nie była to, rzecz ściśle biorąc, łaska; była jednak z tej racji, że mógł tego nie zrobić. Nie
tylko zrobić, ale się sam ofiarował. Powiadano, że sprawiła to żona jego, po której owdowiał i
niedawno żałobę zrzucił. Bądź co bądź, ze strony pań Szalawskich zaskarbił sobie wdzięczność i nie stawiał ich w konieczności okazywania mu takowej. Takim był stosunek, w jakim
pułkownikowa i panna Elżbieta pozostawały względem marszałka Alojzego Godziębskiego,
człowieka lat czterdziestu kilku, pokaźnego, dobrą tuszą obdarzonego, siwiejącego już i jak
marszałkowie z daty onej nie noszącego ani wąsów, ani faworytów.
Marszałek w saloniku na kanapie siedział i po nagromadzonych w takowym sprzętach
okiem powodził. Sprzętów wydawało się tam trochę za wiele i nie dziw, zważywszy, że zapełniały one niegdyś salon o wiele większy. Zapchaniu jednak zaradzała symetria i to sprawiała, że się rzecz każda znajdowała na miejscu właściwym. Ściany zdobiło kilka malowideł
cennych. Nad kanapą zwierciadło weneckie odbijało zawieszony naprzeciwko duży portret
pułkownika w mundurze z odznakami majorskimi. Portret ten, zdawało się, marszałka najbardziej zajmował, często bowiem na takowy wejrzenia zwracał i przypatrując się onemu, powieki przymrużał.
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O racji wizyty marszałka Godziębskiego powiedzieć można, że szytą była nitkami białymi,
luboć ani panna Elżbieta, ani pułkownikowa niczego się nie domyślały, a nie tylko one, ale
nikt w sąsiedztwie domyślić by się nie mógł. Dlaczego, pokaże się to później.
Stoki otaczało sąsiedztwo liczne, złożone z żywiołów, na jakie się zwykle sąsiedztwa prowincjonalne u nas składają. Nie wchodzi tu, rzecz prosta, podkład – ta sfera, do której Tomasz
należał, jako nie należącą do „towarzystwa", będącego na prowincji bardziej aniżeli po miastach wymagającym. Haute volée78 raźniej się tu zaznacza, a pod nią, niżej, zstępują ku dołowi sfery, których znaczenie ocenia się wedle, niestety, pełności pugilaresu. Ród i rozum, zasługi i cnota, zdolności itp. atrybuty wielką posiadają wartość, ale przy dostatku. Bez tego są
to rzeczy bardzo piękne.
Piękność tego rodzaju przyozdabiała mieszkanki dworku w Stokach. Nie brakło im niczego, tylko majątku, który tak niedawno posiadały, straciły i pozostały przedstawicielkami piękna wyłącznie.
Dawniej, o, co to bywało!
Kiedy się Elżunia z pączka dziewiczego rozwijała, Ukraińcy szaleli z jej powodu.
Ojciec odhodował i ujeździł dla niej klaczkę prześliczną, przywiózł z sobą siodło damskie i
czas cały urlopu za berajtera jej służył. Elżunia wyuczyła się jeździć konno wybornie i jazdę
konną namiętnie polubiła. Gdy się to w okolicy wiadomym stało, Ukraińcy, którzy przecież
po swojemu dzielnie na koniu jeżdżą, rzucili się tłumnie do ekwitacji. Jeden drugiego prześcignąć usiłował, a niejeden metodę angielską praktykował na siodle kozackim. Wówczas
Elżunia, gdyby na którego mrugnęła była, byłby, celem uzyskania z jej strony skinienia przychylnego, siebie samego w siodło angielskie ubrał. Nie było dla niej ofiar za wielkich i dziwiono się jeno, dlaczego ona w przepaść kwiatów nie rzuca i Ukraińcom po nie skakać nie
każe. Czego oni dla podbicia jej serca nie dokazywali! Nastawiali się, buńczuczyli, zamachiwali, wiersze dla niej, do niej i o niej pisywali! Kwiatuszek ów dziewiczy, ledwie, ledwie wychylający się z pączka, otaczała adoracja wyraźnie bałwochwalska.
Adoracja ta nie wywierała na dziewczynę wrażenia dla racji jednej, bardzo prostej. Widziała w niej hecę i jak na hecę patrzyła. Adoratorowie zajmowali ją, jak ciekawych zajmują
jeźdźcy cyrkowi. Patrzyła i zapytywała siebie sama: „Do czego to wszystko?" W ducha prostocie nie domyślała się, że jest to upędzanie się za jej posagiem. Czuła jednak, że śród dusz
tych, co hece wyprawiają, nie masz duszy siostrzanej, która by bądź jej zagadkę rozwiązała,
bądź też z nią razem takową rozwiązywała. Oglądała się za nią i upatrzyła ją sobie w młodym
oficerze, co z ojcem jej na urlop przyjeżdżał.
Młody ów oficer pojawiał się i znikał, bawił niekiedy miesiąc, niekiedy dwa miesiące. Po
raz ostatni przyjeżdżał na Święta Wielkanocne i bawił tygodni kilka. W Łybediance codziennie prawie bywał, z Elżunią po kilka godzin spędzał. Dobrze jej z nim było, czuła kogoś swego obok siebie, ustawicznie go wyglądała i kiedy odjeżdżał, żegnała się z nim serdecznym „do
widzienia". Po odjeździe jego uciskał ją smutek głęboki. Modliła się, płakała i wszyscy, co jej
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H a u t e v o l é e – wyższa klasa towarzystwa, arystokracja.

96

nadskakiwali, co się do niej nastawiali, wydawali się jej nieznośni i w wysokim stopniu natrętni.
Wyglądała powrotu oficera młodego. Wyglądanie to stało się dla niej, duszy jej i serca potrzebą i zmieniło się w niepokój niewypowiedziany, gdy się dowiedziała, że groza śmierci lub
kalectwa zawisła jednakowo nad głową ojca jej i nad głową oficera młodego. Dowiedziała się
wówczas, że głowa ta jest jej drogą. Ze spotęgowaną gorliwością modliła się, wysiłkiem nadludzkim tłumić w sobie musiała łzy, ażeby nie pobudzać do płaczu matki, którą opanowało
jedno z tych rozdrażnień moralnych, co łamie i do grobu wtrąca. Sama pociechy potrzebując,
pocieszać i pełnić funkcję siostry miłosierdzia musiała. Groza śmierci nad trzecią, drogą jej
głową zawisła. Tam oni, tu matka. W prośbach do Stwórcy o istoty ukochane – trzy istoty w
jedno łączyła: ojca, matkę i Tadeusza. Kochała więc? – Kochała.
Miłość jej miała w zarodku swoim pierwiastek siostrzany i rozwinęła się w bólach, w
smutkach, w rozpaczy, śród tłumionych płaczów i ponurych czuwań przy chorej, na tle tej
miłości, na ołtarzu której ojciec i Tadeusz głowy własne w ofierze nieśli. Miłość chyba nie
może być czystszą jak ta Elżuni miłość. Wykwitła ona jako objaw doboru, ale doboru na
wskroś duchowego, bez najmniejszej romantyzmu i sentymentalizmu przymieszki. Była jak
brylant czysta i jasna, i jak brylant twarda.
Kiedy ona tak stwardniała, nagle, na raz jeden, ci, co Elżuni nadskakiwali i co się do niej
nastawiali, rozpierzchli się, jak się rozpierzcha stado kuropatw przez jastrzębia niespodzianie
spłoszone. Dzielni Ukraińcy usunęli się w niedojrzaną dal. Następstwo to sprowadziła ta okoliczność, że Elżunia pozostała wyobrazicielką piękna bez dodatków. Nad losem, jaki pułkownikową spotkał, ubolewano bardzo, nad losem Elżuni – jeszcze bardziej i podnoszono wysoko
szlachetność marszałka, który mogąc, gdyby zechciał, piętnastu tysięcy złotych nie oddać, me
tylko je oddał, ale wypuścił za nie jeden ze swoich folwarków, gdy mógł wydzierżawić go
komu innemu za cenę nie piętnastu, ale szesnastu tysięcy złotych. – Marszałek, o, marszałek!
– powiadano. Opinia publiczna czyn ten marszałka podnosiła do wysokości zasługi obywatelskiej, że zaś był on ogromną dla opuszczonych, samym sobie pozostawionych i środków do
życia pozbawionych, kobiet przysługą, to najmniejszej nie ulega wątpliwości. Przysługa przybierała rozmiary dobrodziejstwa, gdy się zważy, że bez niej groził im niedostatek absolutny.
Zresztą polegała jeszcze i na tym, że bliskość oddalenia ułatwiła przenosiny, które uskutecznili włościanie łybedianeccy za „Bóg zapłać". „Wzięli, taj przenieśli" – a baby donosiły jaja,
kury, jagły, jarzyny, owoce i różne inne drobiazgi, gdy chodziły na jarmark do Hołodarki,
nakładając sobie w celu tym trochę drogi, droga bowiem z Łybedianki do Hołodarki prowadziła nie na Stoki, ale mimo, popod karczmą woronkowską. I to była przysługa, równająca się
przysłudze marszałkowskiej. Nastąpiła ona z powodów bardzo prostych. Pułkownikostwo
należeli do obywateli tego rodzaju, którym chłopi nadawali miano „dobrych państwa", to znaczy, że pomiędzy nimi a włościanami, będącymi w dobie owej „poddanymi", zachodziło porozumienie wzajemne. Znali się. Mówić z sobą umieli. Pułkownik wyobrażenia o potępiającej
poddaństwo wymodze sprawiedliwości społecznej nie miał i gdyby mu kto o niej wspomniał
był, oburzyłby się. Pułkownikowa by się nie oburzyła zapewne, ale o wymodze tej nie wiedziała. Mimo to każde z nich z osobna i oboje razem w poddanych swoich widzieli ludzi i
obchodzili się z nimi po ludzku. Po ludzku się też do nich poddani odnosili. Na tym się poroziumienie wzajemne opierało, skąd to wynikło następstwo, że kiedy losy pułkownikową przygniotły, nieszczęście, jakie ją spotkało, włościanie odczuli i starali się być jej, jak mogli a jak
umieli, ku pomocy. Ze strony tej dla mieszkanek dworku w Stokach płynęła ulga i pociecha
wielka.
Inaczej jednak działo się ze strony tej sfery, w której skład wchodziły, gdy jeszcze dwór
łybedianecki zamieszkiwały. Otoczyło je współczucie głębokie, ale z daleka. Z obwodu rozluźnionego a szerokiego koła spoglądano na nie z politowaniem i wzdychano:
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– Biedne kobiety! Elżusia, jaki jej los?
Słowa te, które pani Miarnowska w liście do syna powtórzyła, wyjęte były z ust sąsiadów i
sąsiadek, mających żywo w pamięci czasy, w których panna Szalawska jaśniała niby pierwszej wielkości gwiazda na horyzońcie ukraińskim. Na tym się ograniczało wszystko i mieszkanki dworku w Stokach pędziłyby żywot w osamotnieniu zupełnym, gdyby nie proboszcz
kościoła hołodasreckiego, co je od czasu do czasu nawiedzał, i nie sędzina Miarnowska, której syn znajdował się w położeniu takim samym, jak pułkownik. Bywał jeszcze raz na rok, jak
wiemy, marszałek Godziębski. Sędzina odwiedzała, ale sędzice nie zaglądali.
Bracia starsi Tadeusza, Karol i Ryszard, należeli czasu swego do grona tej młodzi ukraińskiej, co gotową była karki dla panny Elżbiety kręcić. Tempora mutantur79 – zmienili się i oni
i ponieśli karki swoje w strony dalekie: Karol aż na Podole, gdzie wyszukał sobie wdówkę,
zakłopotaną dwiema wioskami, Ryszard na Wołyń, gdzie kolano ugiął przed panną, o której
ojciec jej rodzony powiadał:
– Klarcia głupia i brzydka, będzie jednak piękna i mądra, gdy posadzę ją na workach z karbowańcami.
Zanim Tomasz przybył, z Woronkowa sędzina wyjeżdżała na dwa wesela: na jedno na Podole, na drugie-na Wołyń. Pierwsze odbyło się dawniej, drugie –tak świeżo, że jej jeszcze z
powrotem nie było i dlatego to pułkownikowa, gdy słuchając politycznych pana Onufrego
wywodów, turkot pojazdu zajeżdżającego. usłyszała, odezwała się:
– Z Woronkowa zapewne.
W Stokach powrotu sędziny z upragnieniem pewnym wyglądano, spodziewano się bowiem, że ze świata przyniesie wiadomości tyczące się pułkownika, przypuszczając, że spotka
się z kimś, co z zagranicy wrócił. Przypuszczenie to tym prawdopodobniejszym było, że dzięki spotkaniu tego rodzaju na Podolu, znalazła się w możności przesłania synowi listu i zasiłku
pieniężnego. Więc też jej w Stokach wyglądano.
Z wyglądaniem tym łączyła się obawa, opierająca się na tym przypuszczeniu, że powrót
sędziny poprzedzi przyjazd państwa młodych, którzy zechcą zapewne dla sąsiedztwa wyprawić przenosiny. Ryszard Miarnowski brał za żoną dwakroć sto tysięcy gotówką, nie licząc
tego, co mu się po śmierci rodziców jej dostanie. Przenosiny przeto ze strony jego sąsiedztwu
się należały. Że zaś pułkownikowa stanowiła sąsiedztwo jedno z najbliższych, gdyby przeto
do uczty przenosinowej przyszło, zaprosiny na takową ominąć by jej nie mogły. Obawiały się
tego i ona, i panna Elżbieta, ani jedna bowiem, ani druga nie miały najmniejszej do występowania na balu ochoty. We względzie więc powrotu sędziny pragnienie łączyło się z obawą i
sprowadzało wynajdywanie z góry pretekstów rozmaitych, celem wymówienia się od udziału
w zabawie.
Tym razem atoli nie było potrzeby występowania z pretekstami. Turkot zwiastował przyjazd nie sędziny, ale marszałka.
Marszałek niedługo na wyjście pań czekał. Pierwsza powitała go pułkownikowa, którą on z
uszanowaniem w rękę ucałował i zawiązał z nią rozmowę w razach takich zwykłą. Nastąpiło
wzajemne wypytywanie o zdrowie. Zanim się materia ta wyczerpała, do saloniku weszła panna Elżbieta, której marszałek również rękę ucałował. W czasach owych bez tego nie obchodziło się powitanie z damami. Uważało się to za rzecz konieczną i nieodzowną, za obowiązek
na płci męskiej ciążący. Marszałek tedy obowiązku dopełnił, usiadł i dalej toczył rozmowę,
która, z konieczności rzeczy, po wyczerpaniu kwestii preliminalnych, doprowadziła go do
zapytania o wiadomości od pułkownika. Na zapytanie to w latach poprzednich następowała
zwykle odpowiedź ogólnikowa, oparta na wieściach pośrednich a niepewnych. Obecnie atoli
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rzecz wyraziła się inaczej. Pułkownikowa, jak skoro się jej zapytanie to o uszy obiło, w uniesieniu dłonie składając, zawołała:
– Ach, panie, mamy na koniec wiadomości pewne, wiadomości dziś otrzymane.
– Czy tak? – zapytał ze zdziwieniem lekkim.
– Ach, mamy! Powrócił męża mego furman, co był z nim od początku, czas cały, do ostatka i rozstał się z nim, jak z opowiadania jego trochę bałamutnego wnioskować można, miesięcy temu cztery, pięć może.
– W razie takim lody przełamane. Przemyśliwałem nad tym, jak pani dobrodziejce wzruszenia oszczędzić, albowiem i ja wiadomości przywożę.
– O – odezwały się razem i matka, i córka.
– Wiadomości listowne – odrzekł marszałek, sięgając ręką w zanadrze.
W chwilę później pułkownikowa w ręku trzymała dużą a grubą, wielką a startą pieczęcią
zamkniętą kopertę i z wyrazem zapytania w oczach w oczy marszałka patrzyła.
Zapytanie mówiło, czy może w obecności jego kopertę otworzyć.
Marszałek odpowiedział:
– Niech panie mnie w salonie na pół godziny samego zostawią. Ja się tu rozgospodaruję.
Będę fajkę palił i zabawiał się, rozmyślając chociażby o migdałach niebieskich.
– Pan dobrodziej taki łaskaw.
– Pani pułkownikowa dobrodziejka da mi dowód deferencji, jeżeli raczy przyjąć ze strony
mojej ofiarę pozbawienia się na pół godziny, a nawet na trochę dłużej, towarzystwa miłego jej
i panny Elżbiety. Proszę wyjść i list spokojnie, i swobodnie, jakby mnie nie było, odczytać.
Albo – dodał, spostrzegając w paniach wahanie się – panie wolą może, ażebym ja wyszedł?
– O nie, niech pan marszałek zostanie.
Zaszły do tego pokoiku, w którym przed obiadem Tomasz sprawę zdawał. Pułkownikowa
na szezlong się osunęła, listu z ręki nie wypuszczając. Trzymała go, niby skarb drogi, a miała
minę taką, jakby się lękała kopertę otworzyć. Kopertę oglądała. Na stronie adresowej wielkimi literami skreślony figurował nadpis: „Jaśnie wielmożnej Imć Pani Ludwice Szalawskiej,
pułkownikowej dobrodziejce, w Łybediance".
– Bonuś – szepnęła.
– Tatko – dodała spoza plec matki pochylona panna Elżbieta.
Pułkownikowa odwróciła kopertę i patrzyła przez chwilę na pieczęć, która się przedstawiała, jak przedstawiają się pieczęcie na dokumentach starych. Na połamanym laku ledwie
znać było tarczę herbową z pióropuszem u góry i z armaturą u spodu. Trzymała się jednak
wpieczętowana w nią kitka z pióra, oznaczająca, że list jest pilny. Nie dość na tym. Pod pieczęcią widniały dwa wyrazy: „Pilno-pilno". Przeczytawszy wyrazy te, pułkownikowa ujęła
kopertę w sposób taki, ażeby ją otworzyć. Ręce jej jednak drżały. Palce blade a chude nie
miały siły do rozdarcia papieru twardego.
– Niech mnie mama pozwoli – odezwała się panna Elżbieta.
– Weź, moje dziecko, tylko nie popsuj – odrzekła, list przez ramię podając.
Panna Elżbieta spróbowała. Rozdarcie koperty palcami wydało się jej rzeczą ryzykowna.
Wzięła ze stojącego obok stolika nożyczki, obcięła ostrożnie papier dookoła pieczęci i, bez
nadwerężenia takowej, otworzyła kopertę, wyjęła ze środka list i podała go matce.
Pułkownikowa nie jęła się do czytania od razu. Położyła pierwej sobie list na kolanach,
oczy wzniosła w niebo z wyrazem dziękczynienia spojrzała. Przez drzwi otwarte widać było
część sklepienia lazurowego, po którym się szarawe przesuwały obłoczki. Na obłoczkach tych
wejrzenie jej modlitewne zawisło, pierś jej się podniosła westchnieniem długim, usta szepnęły
cichych wyrazów parę, wreszcie rzekła:
– Czytajmy.
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Kto po latach rozłączenia odbierał od osób drogich list pierwszy, ten odczuje, co pułkownikowa czuła w tej chwili.
Pannie Elżbiecie serce mocno się w piersi tłukło, gdy matka list z kolan podniosła i rozłożyła. W liście pułkownika był drugi inną pisany ręką. Ten ostatni wypadł i na kolanach pozostał. Matka i córka razem list pułkownika czytały i wyczytały: doniesienie o przyjeździe do
Paryża w dobrym zdrowiu i o tym, że co się szczegółów podróży z Drezna tyczy, „takowe
znajdują się w przyłączonym przy niniejszym liście Tadeusza do matki, który to list odczytać
sobie możecie". Dalej znajdowało się w liście pułkownika wyrażenie takie: „O Elżusi myślę i
mam dla niej kawalera, którego ona zna dobrze, a który się mnie o rękę jej deklarował. Co
ona na to?"
– Tatku mój drogi – westchnęła panna Elżbieta, gdy ustęp ten odczytała.
Szły dalej w liście dyspozycje dla Żytyńskiego i żądanie przysłania drogą pewną dwudziestu pięciu tysięcy złotych.
– Oh! – westchnęła przeciągle pułkownikowa po odczytaniu ustępu tego. Ręka jej z listem
opadła.
– Widocznie tatko nie wie, co zaszło – odezwała się panna Elżbieta.
– Nie wie, biedny! – Jakiż to dla niego będzie cios, gdy się dowie, ach!
– Tatko nic nie pisze o tym, o czym opowiadał Tomasz: o pobycie w tym mieście.
Według relacji Tomasza, pułkownik mieszkał w mieście Bordonie nad rzeką Gawronem.
Panna Elżbieta nie mogła, w uroczystej czytania listu, ojcowskiego chwili, powtóryć nazw, w
sposób taki śmieszny przekręconych.
– Nie pisze – powtórzyła pułkownikowa.
– Może się o tym dowiemy z listu drugiego – zauważyła panna Elżbieta z pewnym niby
wahaniem się.
– To list Tadeusza do matki.
– Tatko wspomina o nim.
– A? – zapytała pułkownikowa w zamyśleniu.
– Pisze, że go odczytać możemy.
– Dwadzieścia pięć tysięcy – odezwała się pułkownikowa na pół poszeptem.
Panna Elżbieta, nic na to nie odpowiedziawszy, przysunęła stołeczek, usiadła u nóg matki i
rękę jej w dłonie swoje wzięła. Zapanowało milczenie, które po chwili przerwała ona.
– Mamy jeszcze – odezwała się – klejnotów trochę.
– Czyż na dwadzieścia pięć tysięcy?
– Ile można, poślemy. Pułkownikowa nic na to nie odrzekła.
– Poprosimy księdza proboszcza, ażeby do Berdyczowa posłał. Sprzeda się, jak się już
sprzedało.
– Za ile?
– Za co dadzą. Zawsze to będzie dla tatki pomoc.
– A tak, dobrze, trzeba się tym niezwłocznie zająć – odparła pułkownikowa, budząc się niby z uśpienia, w jaki była zapadła. – Trzeba się zająć i wysłać drogą pewną. Jakąż – zapytała
nagle – drogą?
– Może w liście tym – zauważyła panna Elżbieta, oczyma na kolanach matki leżący list
wskazując – znajdziemy wskazówki jakie.
– Może – pułkownikowa na to.
– Odczytajmy.
– Czytaj, moje dziecko.
Panna Elżbieta list wzięła i szybko go oczyma przebiegać zaczęła.
– Czytaj głośno – odezwała się pułkownikowa po chwili.
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Gdyby panna Elżbieta od razu głośno czytać była zmuszona, może by była zadaniu z powodu wzruszenia, jakie ją opanowało na widok pisma Tadeusza nie podołała. Kartki jej w
ręku drżały. Dzięki jednak czytaniu cichemu nad wzruszeniem zapanowała tym łatwiej, że list
zawierał w sobie najprzód opis pobieżny podróży z Drezna do Paryża, następnie opis bardziej
szczegółowy pierwszych w Paryżu wrażeń. Tadeusz w sposób humorystyczny zdawał sprawę
z wypadków, jakie się wywiązały z nieporozumień, wynikających z nieznajomości języka.
Opisał zgubienie się Byka i dopytanie się do cegielni, zamiast do bryki. Donosił o zbogaceniu
się mowy polskiej wyrazami .nowymi: „demitaska", „ptiwerek", „briulgielka", „blaga". Opisywał niektóre miejscowości Paryża. Zajmowało to miejsca sporo, dwa arkusze listowe drobnego pisma. Panna Elżbieta odczytała była po cichu część czwartą zaledwie, nie wiedziała
przeto, co następuje dalej, czytała więc swobodnie, aż zacięła się raz pierwszy, gdy młody
człowiek przyznał się, że pomimo iż ciekawych i nowych rzeczy widzi i słyszy dużo, nie może się jednak oprzeć tęsknocie za swoimi. Tęsknotę swoją tłumaczył przez to, że na Ukrainie
zostawił serce.
„Zostawiłem tam serce, mamo kochana, i muszę pójść upomnieć się o nie, albowiem ono
inaczej do mnie nie wróci".
Ustęp ten panna Elżbieta przeczytała głosem zmienionym i przy uderzeniu krwi do głowy.
Odczytała i czytanie zawiesiła. Tchu jej w piersi zabrakło. Pułkownikowa, która w milczeniu
słuchała, zapytała:
– Cóż dalej?
Panna Elżbieta odkaszlnęła i ciągnęła czytanie dalej. Znów się zacięła, gdy Tadeusz, wymieniając osobistości, którym pozdrowienia zasyła, nazwał ją po imieniu z dodatkiem następującym:
„...I proszę jej powiedzieć, że o niej myślę, myślę ustawicznie i że..."
Następnie wiersz cały przekreślony był.
Pannę Elżbietę na wskroś gorąco przejęło.
Westchnęła z drżeniem wewnętrznym. Zdawało się jej, że już głosu z siebie wydobyć nie
zdoła. Zresztą było to już ku końcowi. List widocznie pisany był kilku nawrotami, następowało potem doniesienie o niespodziance, jaką sprawił Janek do spółki z Bykiem i „niejakim
Zdziórpińskim", sporządziwszy w Paryżu obiad polski: barszcz zabielany z uszkami, zrazy
zawijane z kaszą hreczaną i pierogi lemieszczane ze śmietaną.
„Obiad ten do Polski nas przeniósł – słowa listu jego. – Przy okazji jednak obiadu tego
oszust jeden, baron, którego pułkownik zaprosił, wyłudził u pułkownika 1,500 franków, co na
naszą monetę znaczy 2,500 złp.
– Jezus Maria! – westchnęła pułkownikowa, gdy wyrazy te o uszy się jej obiły.
Szło następnie zakończenie listu i podpis, a po podpisie post-scriptum, którego jednak
panna Elżbieta głośno nie przeczytała; odczytała razy kilka i wpatrywała się. Brzmiało ono
jak następuje:
„Proszę najukochańszej mamy powiedzieć pannie Elżbiecie, że pamiętam jej „Do widzenia"; brzmi ono mi ciągle w uszach, a brzmiało w huku dział nawet i, zdaje mi się, puklerzem
mi było.".
Wpatrywała się, jak gdyby analizowała nie tylko znaczenie, ale kształt wyrazów.
Pułkownikowa milczała w zamyśleniu, wreszcie odezwała się:
– Tadeusz wskazówki do przesłania odpowiedniego pieniędzy nie daje – i po chwili dodała: – To dziwne, i on nawet wzmianki o tym nie czyni, o czym Tomasz opowiada. Co to znaczy?
Panna Elżbieta zapytania nie słyszała.
– Co to znaczy? – powtórzyła pułkownikowa.
– Co, mamo? – zapytała.
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– Ani w liście ojca, ani w liście Tadeusza nie ma wzmianki o tym, co nam Tomasz opowiadał.
– Nie ma.
– Co to znaczy?
– Nie wiem.
Pułkownikowa w zamyśleniu się pogrążyła, nagle przypomniała sobie:
– Marszałek! – i dodała: – On musi zagadkę tę rozwiązać.
– Niech mama do niego wyjdzie – tonem kłopotliwym odezwała się panna Elżbieta.
Pułkownikowa wstała. Panna Elżbieta pozostała na to tylko, ażeby palce spleść, dłonie ścisnąć i z wzniesionymi do góry dłoniami i oczyma, trzykrotnie ze wzrastającym za każdym
razem uniesieniem, zawołać:
– O Boże! o Boże! o Boże!
Dokonawszy tego, za matką się udała.
W salonie pułkownikowa zagadkę już marszałkowi opowiadała. Marszałek wysłuchał, usta
zacisnął, głową pokręcił i rzekł:
– Tomasz ów filutem mnie być się zdaje. Może on i we Francji nie był.
– Był, zdaje się – podchwyciła panna Elżbieta – podaje bowiem fakty, które w listach znajdujemy, na przykład, o zgubieniu się Byka w Paryżu.
– Czyżbym się ja z nim rozmówić nie mógł? – zapytał.
– Ależ i owszem –odparła pułkownikowa – jeżeli jeszcze nie odjechał.
Panna Elżbieta wybiegła i w chwilkę później wróciła, prowadząc Tomasza za sobą.
– Na szczęście, koniki pana Onufrego obroku jeszcze nie dojadły – rzekła, wchodząc.
Tomasz przy progu stanął.
Marszałek do niego podszedł i, ręce zacierając, indagację rozpoczął.
– Przybywasz, mój kochany, z Francji?
– Z Chrancyi, proszę jaśnie wielmożnego pana.
– Gdzieś pana pułkownika zostawił?
– W Bordonie, stamtąd prosto idę.
– Gdzież ów Bordon leży?
– Bordon leży nad rzeką taką, co ją ludzie nazywają Gawronem.
– W Paryżu byłeś?
– Byłem.
– Cóżeś tam widział?
– Żeby prawdę powiedzieć, jaśnie wielmożny panie, nicem nie widział. Miasto, taj hodi...
Stajni się trzymałem, bom się bał zgubić tak, jak Byk, który mało że nie calutki tydzień gdzieś
się podziewał.
– Cóż to była za historia z cegielnią? – wtrąciła panna Elżbieta.
– Z cegielnią? Ano... To było tak: kiedy się Byk zgubił, a ja z bryką na ulicy został i czekał,
aż on zajazd wynajdzie, to on pytać się jął Francuzów: „brik? brik?", a oni wzięli taj go hen za
miasto do cegielni zaprowadzili. W mowie ich, jak się zdaje, bryka, to nie bryka, ale cegielnia, tak samo, jak żar, to nie żar, ale wóz, i oni brykę nie bryką, ale żarem do ostatka nazywali. Licho wie, proszę jasnych państwa, co się tam w tej Chrancyi gada.
Marszałek, słuchając, usta zagryzał; panie zaś, gdyby nie nastrój, w jaki je czytanie listów
wprawiło, byłyby pofolgowały w ochocie do śmiechu, która je mimo wszystko drażniła.
Po chwili marszałek znów pytać zaczął:
– Dawnoż to się stała ta z Bykiem i z cegielnią historia?
– Ij, proszę jaźnie wielmożnego marszałka, to już dawnieńko... o! dawnieńko. Będzie temu
coś tak, niby... tak trzy...
– I potem długoście jeszcze w Paryżu pozostawali?
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– Z jaki miesiąc. Aż jaśnie wielmożny pułkownik ze mną, Jankiem i Bykiem do Bordona
wyjechali, a pan porucznik zostali.
Podczas gdy on mówił, panna Elżbieta list ojcowski rozłożyła, spojrzała i zawołała:
– Zagadka rozwiązana!
Datę odczytała. Był to list, pisany przed wyjazdem pułkownika do Bordeaux. Przez okazję
z Paryża wyprawiony, lat kilka z rąk do rąk przechodził, nim się do marszałka dostał. Odkrycie to obaliło rację dalszego Tomasza indagowania. Tomasz przeto, oczyszczony na honorze,
do domu odjechał. A i marszałek niedługo już bawił. Po zamienieniu frazesów kilku wstał i
przy pożegnaniu się do pułkownikowej zwrócił się z prośbą:
– Proszę pani o pozwolenie odwiedzania jej częściej, aniżeli poprzednio i rozporządzanie
mną w razie, gdybyś pani pułkownikowa co do przesłania miała. Spodziewam się, że za pośrednictwem moim list tam i z powrotem trzech lat iść nie będzie.
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XIV
List Tadeusza do matki stał się dla panny Elżbiety przedmiotem studiów pilnych. Czytała
go, odczytywała i znów czytała – i jeszcze kilkakrotnie czytała, zastanawiając się szczególnie
nad tyczącymi się jej bezpośrednio trzema ustępami, najbardziej zaś nad wierszem przekreślonym. W wiersz ten wpatrywała się, przypatrywała się onemu do światła, badała stryszki,
poza linię przekreślenia w górę i w dół wystające; niczego domyślić, się nie mogła. Była to
już atoli ciekawość prosta, to bowiem, co wyczytała, wystarczyło na przeświadczenie się o
tym, że serce młodego człowieka bije dla niej, że jak ona kocha jego, tak on kocha ją. Stara
pisania Tadeuszowego data nic tu nie stanowiła. Młoda kobieta mierzyła młodego oficera
miarą własną. Ani jej w myśli pozostało, ażeby słowo jego na wartości straciło dla tej tylko
racji, że nad nim lata upłynęły. Nie mówiła sobie: „On mnie kocha", ani „kocham go". Uważała to za rzecz, która się sama przez się rozumie. Natomiast powtarzała wyraz: „do widzenia" – i wyraz ten miał dla niej znaczenie ślubu, sprzęgającego ją z nim na wieki, w życiu tym
i w przyszłym. Zachodziła przy tym pomiędzy tym dwojgiem ludzi młodych zgodność w zapatrywaniu się na istotę uczucia, które ich, mimo przestrzeni i czasu, kojarzyło. Jak ona jemu,
tak on jej przedstawiał coś więcej, aniżeli zwyczajnego „sądzonego". W głębi wyrazu „do
widzenia" brzmiała dla niej jakaś rękojmia, brzmiał jakiś tryumf, polegający na dokonaniu
najeżonego trudnościami i przeszkodami dzieła. Kiedy o tym myślała, snuła się jej w głowie
legenda o przeszkodach, jakie siły nieczyste stawią człowiekowi w oglądaniu kwitnienia paproci. Porównanie nasuwało się samo przez się, świadcząc, że w rzeczach do dokonania najtrudniejszych, z jakimi ludzie do czynienia mają, tryumf warunkuje się wytrwałością i odwagą.
– Do widzenia – powtarzała, trudniąc się domem i gospodarstwem, które całkowicie na jej
spoczywały barkach.
Gdy się marszałek z paniami żegnał, pułkownikowa odstąpiła od praktycznego w razach
podobnych zwyczaju. Powinna była prosić gościa o pozostanie na herbatę – nie prosiła. Na
oświadczenie się jego z gotowością pośredniczenia w przesyłaniu listów odpowiedziała jeno:
– Jaki pan łaskaw! Wyświadczasz nam dobrodziejstwo prawdziwe, z którego, nie dziw się,
że karzystać będziemy.
Zapomniała jednak udzielić mu pozwolenia na częstsze, aniżeli poprzednio, bywanie.
Oświadczenie jego zamaskowało prośbę. Umysł kobiety strapionej opanowała całkowicie ta
myśl, że otwiera się jej na koniec możność porozumiewania się z mężem. Jak skoro przeto,
wyprowadziwszy marszałka na ganek, oddała mu ukłon za ukłon, który on jej z eleganckiego,
wiedeńskiego, czterema dzielnymi w lejc zaprzężonymi pojazdu przesłał, niezwłocznie do
córki się zwróciła i rzekła:
– Elżusiu... do księdza proboszcza.
– Niechże mama do niego słów kilka napisze. Kogoś wyszukam i poślę.
– Konno.
– Konno? – zastanowiła się.
Trudno to było. Panna Elżbieta jednak miała zwyczaj dogadzać matce we wszystkim. Odrzekła więc:
– Niechże mama pisze.
I z ganku zbiegła. Widać ją było w oficynie, w stajence, pod szopą, na oborze; udała się
wreszcie na tok, gdzie się właśnie młócenie zboża odbywało, i powróciła stamtąd z chłopakiem, prowadzącym na powrózku konika.
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Pułkownikowa właśnie tylko co pisanie skończyła. Panna Elżbieta złożyła list, zapieczętowała i wręczyła posłańcowi z zaleceniem:
– Prędko z odpisem wracaj. Jeżeli prędko wrócisz, gościniec dostaniesz. Mam dla ciebie
gruszki w miodzie.
Chłopak postronkiem konia, za pomocą uwiązania mu onego do dolnej szczęki, okiełznał,
na grzbiet mu oklep wskoczył, piętami i kijem do biegu ponaglił i ruszył.
– Prosiłam proboszcza, żeby dziś jeszcze przyjechał – odezwała się pułkownikowa. –
Przygotujmy przeto co mu wręczyć mamy.
Panna Elżbieta zajęła się wnet wydobywaniem z wierzchniej szuflady komody wszystkich,
jakie jeszcze z rozbicia pozostawały, kosztowności. Było tego niewiele. W pierwszych chwilach popłochu, kiedy dzięki połączeniu klęski majątkowej z dworską, pułkownikowej wydawało się, jakoby się przepaść pod stopami otworzyła; co się znajdowało jeno cenniejszego, to
na marne poszło. Usłużność wekslarzy holenderskich drogo kosztowała. Proboszcz dopiero,
gdy się o tym dowiedział, tamę temu postawił i przedmiotów kilka wedle wartości w Berdyczowie za pośrednictwem Szaffnagla spieniężył. Pozostawało niewiele, takie jeno klejnociki,
których wartość polegała na pamiątkowości: spinka z brylantem, co upinała welon, gdy pułkownikowa mężowi miłość i wierność na stopniach ołtarza zaprzysięgała, brosza weselna
turkusowa, pierścienie ślubne, kolczyki przysłane jej przez męża na pamiątkę przyjścia na
świat Elżusi, dukatów kilka z Matką Boską, pozostałych po matce. Wszystko to osobiście do
pułkownikowej należało, panna Elżbieta bowiem z tego, co jej własność stanowiło, wyzbyła
się naprzód, kiedy matkę choroba niepoczytalną czyniła i kiedy nagła potrzeba ratunku
względy wszelkie na bok usuwała. Ona też to się z wekslarzami wdała i ona obecnie, wydostając z szuflady przedmiot jeden po drugim, nazywała go i znaczenie owego definiowała.
Pułkownikowa milczała. Panna Elżbieta, kiedy wszystko na komodzie ułożyła, pomyślała
chwilkę i rzekła:
– Zdaje się – westchnęła – że nic z tego sprzedać nie można.
– Czemu? – zapytała pułkownikowa.
– Takie pamiątki drogie.
– Droższym mi jest ojciec twój, aniżeli pamiątki wszelkie. Ja bym sobie serce z piersi wyjąć i na rzecz jego sprzedać pozwoliła.
Dziewczyna odpowiedziała na to spojrzeniem, a w spojrzeniu tym wyraziło się uznanie i
cześć.
Spodziewany proboszcza przyjazd wymagał pomyślenia o wieczerzy. Kiedy się około niej
gosposia krzątała, naglądając przy tym dojenia krów, turkot bryczuszki zwiastował przybycie
gościa.
Proboszcz nadjechał o słońca zachodzie. Był to człowiek, którego powierzchowność za
serce ujmowała; lat liczył czterdzieści z górą; trudy go nie znękały, wyglądał bowiem czerstwo, a guziczki od rewerendy, idąc od szyi do pasa w linii prostej, przechodziły następnie
przez wydęcie, świadczące, że przyjmowane przezeń pożywienie nie obraca się na marne.
Oblicze miał otwarte, jasne i okraszone tym uśmiechem dobrotliwym, co mówi, że w sercu
mieszkanie mają łagodność, pobłażliwość i gotowość do usług. Stąd wzbudzał do osoby
swojej ufność, co ułatwiało mu ogromnie niesienie pociech parafianom i nieparafianom. Po
pociechę szli do niego Żydzi nawet, którym on jej chętnie udzielał. Gdzie wchodził, wchodziło z nim uspokojenie.
– Cóż dobrodziejki moje przynagliło do wezwania mnie? – zapytał po załatwieniu się z ceremonialnym powitaniem.
Pułkownikowa zdała przed nim sprawę z tego wzruszeń pełnego dnia, wreszcie dała mu do
odczytania list pułkownika.
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Proboszcz czytał; w tym miejscu, w którym pułkownik o kawalerze wzmiankuje, odezwał
się:
– Winszuję pannie Elżbiecie. Domyślam się, kto to i tym bardziej winszuję.
Zakończył wreszcie, zakończył całkowicie, albowiem i datę odczytał.
– O – rzekł – list ten długo wędrował.
– Mąż mój żąda dwudziestu pięciu tysięcy.
– Żąda... tak, moja dobrodziejko – odrzekł ksiądz – ale nie wiedząc jeszcze, co się stało.
Jest to żądanie starej daty. Pani dobrodziejka masz przez Tomasza wiadomości świeższe.
– Sprzed miesięcy pięciu.
– Proszę więc jeno zważyć – zaczął ksiądz, zażywając z konchowej tabakierki tabakę – jak
to się zaraz pokazuje, że „większy Pan Bóg, aniżeli pan Rymsza". Pułkownik pod datą tego
listu potrzebował dwudziestu pięciu tysięcy, nie dostał i Bogu dzięki, obszedł się jakoś.
– Ze wszystkiego się wysprzedał – wtrąciła pułkownikowa.
– Kiedy? Pięć miesięcy temu. Ano...
Uwaga ta, taka prosta i naturalna, pułkownikową uderzyła i uspokoiła. Wpływ jej okazała
się cudownym. Po chwili milczenia odezwała się:
– Nie pomyślałyśmy o tym. Gdybym pomyślała, byłabym księdza dobrodzieja nie fatygowała.
– A – zaczął ksiądz.
– Wytłumaczę się jednak – przerwała – dlaczego się ośmieliłam księdza dobrodzieja wezwać. Zdecydowałam się mężowi posłać, co można, i chciałam księdza dobrodzieja prosić o
łaskawe w sprzedaży precjozów trochę zapośredniczenie.
– Podjąłbym się tego chętnie.
– I ja też chętność księdza dobrodzieja na próbę wystawię.
– Ale nie natychmiast. Pani dobrodziejka pierwej się z pułkownikiem porozumie listownie.
W tym jeno sęk – zauważył – że listy chodzą za długo, hm?
– Na to nam radę marszałek daje.
– A, marszałek? – odparł, tabakierkę w palcach obracając. – Marszałek?
Pułkownikowa opowiedziała o oświadczeniu się marszałka Godziębskiego.
– Uhm? – mruknął ksiądz. – To bardzo dobrze.
Tabaki zażył, palce strzepnął i dalej ciągnął:
– I tak tedy od Tomasza mają dobrodziejki moje wiadomości huk.
– Nie miałyśmy czasu z nim się rozmówić. Marszałek przyjechał.
– Ale i marszałek pocieszenie przywiózł, a na pogadanie z Tomaszem będzie czas. Zapewne z nim po francusku mówią.
– Takim przyjechał, jakim wyjechał – odrzekła panna Elżbieta.
– Widział jednak i słyszał dużo.
– Nazwy przekręca. Zdarzenia mu się w pamięci pomieszały. W głowie zrobił się chaos.
– Z chaosu Pan Bóg zbudował świat, z tego, co w głowie Tomasza powstał, nic zapewne
zbudować się nie da. Można wszakże coś i z niego po ździebełku wydobywać. Bardzo bym
rad zejść się z nim kiedy.
– Możemy księdzu dobrodziejowi tę satysfakcję kiedyś urządzić – odezwała się panna Elżbieta – musimy bowiem Tomasza jeszcze zaprosić, ażeby nam dokładniej ze wszystkiego
sprawę zdał i bliżej wyjawił istotę gościa, którego zapowiada.
– Gościa? – zagadnął proboszcz.
– Kogoś z Paryża.
– Na przykład.
– Nazwać nie umie, a definiuje tak, że pomimo, iż się pan Kopciewicz domyśla, pojąć
trudno, kogo to nam Pan Bóg sprowadzi.
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– A, to i Kopciewicz w to wchodzi? – odrzekł ksiądz, koło nosa sobie chustką manewrując. – Ano, niechże się Europa teraz dobrze trzyma. Jeżeli jej Kopciewicz nie wywróci, to nikt
inny chyba.
Rozmowa toczyła się przy blasku jedynej świecy łojowej, która niezbyt jasne światło szerzyła i którą ksiądz od czasu do czasu szczypcami objaśniał.
Podano wieczerzę. Zawartość wazy reprezentowało mleko, kaszą gryczaną zasypane. Gdy
panna Elżbieta mleko na talerze wlewała, ksiądz się odezwał:
– Przepraszam dobrodziejkę moją, ja mleko nie aprobuję.
– Będzie ksiądz dobrodziej głodny.
– O! – zaprotestował. – Na kolację nie jadam nic, albo coś leciutkiego.
– Będzie potrawka z kury i mogłoby być coś jeszcze, ale to, zdaje się, ciężkie.
– Cóż przecie?
– Liny na zimno w galarecie.
– Z czosneczkiem może?
– Z czosneczkiem.
– A niech no dobrodziejka pokazać mi je każe.
– Pokazanie linów wywołało ze strony proboszcza okrzyk:
– O, toć to świetny interes, panie moje dobrodziejki! I to się takie liny wspaniałe w stawku
tutejszym pojawiają? Jeżeli tak, honor mu wracam, tego bowiem byłem przekonania, że on
jeno do hodowania żab i obracania kółka w drapaczce służy.
Po objaśnieniu, że ryby te ze stawku pana Onufrego pochodzą, przez nos czmychnął, głową
wstrząsnął i rzekł:
– Kiedy tak, to je skosztować trzeba.
Skosztował; trzy liny zjadł, półmisek odsunął i rzekł:
– I odpuść nam nasze winy, a nie wódź nas na pokuszenie! Dobrodziejki moje macie tam
ponoć potrawkę jakąś jeszcze?
– Oto dziewczyna wnosi – odrzekła panna Elżbieta.
– Rzecz lekka – odezwała się – na półmisek spoglądając, na noc nie zaszkodzi... co?
– Zdaje się.
– Ja na noc jeść nie mogę, zawsze jednak coś przekąsić muszę: jeżeli zjem za wiele, śnią
mi się wilcy, jeżeli za mało – Cyganie. We wszystkim – umiarkowanie!
Połowa kury przykryła trzy liny w żołądku. Po wieczerzy towarzystwo przeniosło się do
saloniku. Wiadomości od pułkownika wytoczyły się znów na stół i ksiądz w sposób przekonywający wykładał rzecz o wielkości Boga i o bezmierności miłosierdzia Jego.
– Pułkownik żyje i zdrów to grunt – powiadał. Na gruncie tym siać można. Posiejemy na
nim ufność w miłosierdzie Boże i nadzieję, a złe się na dobre obróci. Tak, tak, dobrodziejki
moje. A z klejnocikami śpieszyć się nie ma co. Pierwej się z pułkownikiem porozumieć i zawiadomić go o wszystkim trzeba. Niech więc panie dobrodziejki liściki popiszą, ja po nie
przyjadę i do marszałka zawiozę.
Nie pozostawało nic innego, jak za przysługę tę księdzu podziękować. Ksiądz się podziękowaniom bronił.
Powiadał, że on i tak do marszałka by pojechał. Obowiązek jego bowiem nakazuje mu objeżdżać parafian, zwłaszcza zaś takich co, jak marszałek, w częstej z kościołem bywają styczności.
– Dziatki przysyła, sam przyjeżdża, nabożeństwa żałobne za dusze nieboszczki odprawiać
każe. O, co się tego tyczy, marszałek za wzór służyć może.
Mówił to z przyciskiem, a przycisku racja tkwiła w tym, że sferę szlachecką opanowała
była w czasie owym bałagulszczyzna, która zagadkową i niepokojącą wrzawę sprawiała. Nie
wiedziano, co to jest i skąd to się wzięło. Ludzie, tego co ksiądz Poliński kalibru, ramionami
107

wzruszali i, jak zwykle w razach podobnych, domyślali się obcych jakichś wpływów, palców,
podszeptów i podmuchów, których w całej tej historii śladu nie było. Stąd to pochodził przycisk w podawaniu za wzór marszałka; stąd również pochodziło zdziwienie, gdy się dowiedział, że się marszałek podejmował pośrednictwa w sprawie drażliwej, o wydmuchiwanie
bałagulszczyzny podejrzewanej. Marszałek z tych był ludzi, co to, na gorącym się sparzywszy,
na zimne dmuchają.
–Ale ja tu, dobrodziejki moje, gadu, gadu, a mnie do domu pora – odezwał się wreszcie
ksiądz, wstając. – Więc tak tedy: jutro panie liścika popiszecie, a ja po nie pojutrze przyjadę.
Zaszła jednak niespodziana, przez pannę Elżbietę nasunięta komplikacja.
– Jak to zrobić? – wtrąciła. – Jest tu list jeszcze jeden, na który zapewne odpowiedzieć by
chciano.
– O– ksiądz na to. – Od kogo i do kogo?
– Tadeusz Miarnowski pisał do matki – odpowiedziała pułkownikowa.
– Niech sędzina odpowiedź paniom wręczy. Sędziny jednak w Woronkowie nie ma, ale
będzie, lada dzień nadjedzie, może już nadjechała. Trzeba przeto odpowiedź o dni parę zwlec,
jeżeli paniom chodzi o to, ażeby z okazji korzystała.
Panna Elżbieta z wyrazem zapytania w oczach na matkę spojrzała i ta, po chwilce namysłu,
odrzekła:
– Zwlec? Mój Boże! Ale ona matka. – Ha, do powrotu jej przeto poczekajmy!
– Należy jednak wobec niej – tonem przestrogi powiedział ksiądz na .pożegnaniu – dyskrecję co do marszałka zachować. Języki pytle. Powiedzcie panie, że się okazja trafia i koniec.
Po odjeździe księdza powróciła do dworku ta cisza, która panowała w nim zwykle.
Od czasu, jak pułkownikowa w nim zamieszkała, ani razu jeszcze nie trafił się dzień również gośćmi, jak miniony, zapełniony. Od dziewiątej rano goście gości zmieniali i to nie tacy,
z którymi się o pogodzie jeno i o złych drogach mówi. Wzruszenia ustępowały wzruszeniom i
oddziaływały na pułkownikową. Pułkownikowa uczuła się zmęczoną. W łóżku przejęły ją
dreszcze. Panna Elżbieta grysem grzanym nogi jej okładała i do późna przy niej czuwała, gdy
zaś do siebie odeszła, przed piacierzem list Tadeusza odczytała. Po pacierzu odczytała takowy
powtórnie. W łóżku czytała raz jeszcze i byłaby na tym nie poprzestała, gdyby nie wzgląd na
świecę, którą oszczędzać należało. Późne z wieczora czuwanie nie przeszkodziło jej do dnia
wstać, kąty wszystkie obiec i maszynę gospodarską w ruch wprowadzić.
Gospodarstwo prowadziła ona, mając do pomocy Piotra, kościuszkowca, który w Łybediance funkcję gumiennego na jednym z toków pełnił. W Stokach zaś był wszystkim: i gumiennym, i ekonomem, i rachmistrzem, pomimo że czytać, ani pisać nie umiał. Regestry zastępował karbami, obliczając na takowych robociznę, inwentarz i krestencję. Zarządzał, dozorował i odwoływał się do panny Elżbiety, która zapisywała i sprzedawała, mając we względzie tym również ku pomocy i poradzie Borucha, ojca Byka. W sposób ten radziła sobie i pędziła życie czynne i zajęte, skierowane ku celowi, jedynemu i całą jej uwagę, gorliwość i
energię w sobie ogniskującemu, którym było czuwanie nad matką. Dla pułkownikowej, która
na zdrowiu ustawicznie szwankowała, była córką i opiekunką.
Po przejściu zawieruchy, którą we dworku najście gości sprawiło, wszystko na pozór do
dawniejszego powróciło trybu – na pozór, albowiem zaszła zmiana w wewnętrznym mieszkanek usposobieniu. Dotychczasową smutną a beznadziejną rezygnację zastąpiła otucha, która
horyzont rozjaśniła. Weselej nieco pułkownikowa nawet na świat spojrzała.
– Moje dziecko – odezwała się nazajutrz do córki, kiedy ta, przysunąwszy jej do łóżka stoliczek z herbatą, sama obok usiadła – spodziewać się nie śmiem, a jednak spodziewam się...
Wejrzenie, jakim panna Elżbieta matce odpowiedziała, świadczyło, że spodziewa się i ona.
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– List ten, mimo że taki spóźniony – ciągnęła – uspokojenie przyniósł. Wyobrażam sobie,
widzę prawie ojca twego. Biedny on! Gdy się dowie, co w nieobecności jego zaszło! Przemyśliwałam nad tym, jak mu napisać o tym.
– Może tatko już wie – odezwała się panna Elżbieta.
– Nic o tym Tomasz nie wspominał.
– Tomasz ma nam jeszcze do opowiadania rzeczy dużo. Musimy go sprowadzić kiedy.
– A trzeba do Woronkowa list odesłać.
– Ach, nie mamo – zaprotestowała panna Elżbieta.– Sędzina powróci i nas odwiedzi, a
wówczas się jej list odda. Inaczej zatraci się, broń Boże!
Konieczność oddania listu Tadeusza sędzinie trapiła pannę Elżbietę w stopniu wysokim.
Więc się bodaj napatrzeć na list ów pragnęła; ustępów, które ją bezpośrednio obchodziły, na
pamięć się wyuczyła i z niepokojem odwiedzin sąsiadki wyglądała.
Odwiedziny nastąpiły nareszcie.
Bryczka, przez mierzynów parę ciągniona, przywiozła do Stoków sędzinę Miarnowską,
Szeliżankę z domu, niewiastę mającą prawo do miana hic mulier80. Nie była ona taką, jak
słynna w czasie owym pani D., co ręką własną winowajcom plagi wymierzała; miała jednak
do niej podobieństwa niemało. Kobieta widna, krwista, dobrej tuszy, rezolutna, gospodarstwo
męskie prowadziła sama i uchodziła za „gospodarza zawołanego". Mówił głośno i wyrazów
nie dobierała.
Pannie Elżbiecie serce mocno biło, gdy ją na ganku witała.
– Jakże się miewacie? Jak się miewacie? – pytała sędzina, całując pannę Elżbietę w głowę.
– Co tu słychać u was? Cóż matka?
– Mama zawsze jednakowo; nie chora i nie zdrowa.
– Tak samo, jak ja. Ale ze mną to nie dziwota, mówiła, przez sień idąc. – Jam o lat jakich
dwadzieścia kilka od matki twojej starsza. W wieku jej byłam taką, iżbym przez chłopa przeskoczyć mogła.
Do salonu weszła.
– O! – odezwała się, pułkownikową w silne swoje objęcia przyjmując. – Jakże, no jakże?
Trzymamy się?
– Oto, jak pani dobrodziejka widzi – odrzekła zapytana. – Nie daję się.
– Tak samo jak ja. Gdybym się poddała – prawiła, na kanapie siadając – to jużby od dawna
na mogile mojej chwasty porosły. W boku mi kole, w krzyżach mi łamie, nocami mnie dusi.
Ot, taka to mizeria moja. Bieda i hodi, pani dobrodziejko. Chwała Bogu przynajmniej, że powiedzieć o sobie mogę: „Zbyła się baba kłopotu". Ożeniłam Karola, ożeniłam Ryszarda, córkem wydała i teraz... i teraz...
Chustkę od nosa do ócz podniosła. Skłonność do płaczu stanowiła słabą jej stronę.
– Teraz, ten jeden.... Tadzio. Co się z nim dzieje?
– Jest list od pana Tadeusza.
– Nie, nie ma – odparła. – Jak pisał z tego tam Drezna, tak potem ani słówka. Posłałam mu
pięćset rubli i pisałam. Nie odpisał i nie wiem, czy go pieniądze doszły. Ach! pani – płakała.
– Ależ od pana Tadeusza jest list – powtórzyła pułkownikowa.
– Ależ nie ma – odparła sędzina.
– Jest u nas.
– Ach! – wykrzyknęła.
– Elżusiu – zwróciła się pułkownikowa do córki. Panna Elżbieta list miała przy sobie. Poszła jednak po niego i w czasie jej nieobecności, trwającej dłużej aniżeli na pójście i powrócenie z trzeciego pokoju potrzeba było, sędzina zarzucała pułkownikową pytaniami.
80

H i c m u l i e r (łac.) – kobieta bezwzględna; herod-baba.
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– List od Tadzia? Jakże się on do rąk pani dostał?
– Przyszedł w jednej z listem od męża mego kopercie.
– A list od pułkownika?
– Adresowany był do mnie.
– Którędyż, jak? Którą drogą? Jak on do pani trafił? Kiedy go pani otrzymała?
– Dziś dzień trzeci.
– Przez umyślnego?
Pułkownikowa namyślała się nad stosowną na pytanie odpowiedzią, kiedy sędzina pytanie
nowe zadała:
– Czemuż Elżusia listu nie przynosi?
– Nie wiem czemu. Zapewne...
W tej chwili panna Elżbieta we drzwiach się pojawiła z papierem w ręku i miną skłopotaną. Sędzina rękę wyciągnęła:
– Daj, daj, prędzej! – wołała. – O, Boże! O, Panie miłosierny! Tadzio...
List pochwyciła, rozłożyła, oczy weń wlepiła i zawołała:
– Cóż ja bez okularów pocznę!
Brak okularów, które w domu zostawiła, a bardziej jeszcze łzy, oczy napełniające, czytanie
jej uniemożliwiały. List w ręku trzymała, patrzyła nań i płakała.
– Pani dobrodziejko – odezwała się pułkownikowa.
– O Boże święty! O Jezu najmilszy! O Matko Przenajświętsza... – ze łzami śmiejąc się,
mówiła.
– Może by Elżusia przeczytała?
– A dobrze. A nie, nie.... Ja sama, ja nikomu tego czytać nie dam. Ja przeczytam, tylko mi
okularów potrzeba. Okulary! Okularów! Okulary moje! I na cóżem je w domu zostawiła! Albom ja wiedziała!
Mówiąc to, z kanapy się dźwigała i, na nic nie zważając, reguły etykiety depcąc, z saloniku
się wynosiła, nie pożegnawszy się ani z pułkownikową, ani z panną Elżbietą. W saloniku wyraz „okulary" razy parę jeszcze powtórzyła i w sieni wołać zaczęła:
– Hryciu, zajeżdżaj!
Na ganku krzyknęła z siły całej:
– Hryciu!
Furman, wedle zwyczaju z dawna praktykowanego, konie wyłożył. To ją w gniew srogi
wprawiło.
– Któż się tu – zawołała – końmi moimi jak szara gęś rozporządza? Hryciu, zaprzęgaj!
Hryć się do zaprzęgania rzucał, a ona do niego palcem z ganku kiwała i wywoływała:
– Popamiętasz ty to! Będziesz ty, gałganie jakiś, ziemię gryzł! Jaż tobie! Jaż ciebie! Będziesz ty wiedział, co to znaczy mnie nie pytać, a kogoś tam słuchać! Sam się dowiesz i dziesiątemu przekażesz! Czegóż się guzdrasz, jakby cię kolki spierały!
Ponieważ furman stosownie do niecierpliwości, jaka ją opanowała, pośpieszyć nie mógł,
więc z ganku zeszła ku stajni, rękami wymachując i dogadując, się udała, na bryczkę wlazła i
usiadła. Idąc, ćwiartkę jedną z listu zgubiła. Panna Elżbieta, która rolę gospodyni pełniąc, za
nią wyszła, spostrzegła to. Wszystko, czego się sędzina od chwili dostania listu syna do rąk
dopuściła, było o ile brutalnym, o tyle reguły etykiety .gwałcącym i tak pułkownikowej, jako
też pannie Elżbiecie uwłaczającym. Przez wzgląd na to tej ostatniej przysługiwało prawo odpłacenia jej pięknym za nadobne i pozostawienia ćwiartki na podwórzu. Ani jej to jednak na
myśl przyszło. Potrafiła od razu pojąć i ocenić brutalność sędziny, odczuwając w niej miłość
macierzyńską, która się zamanifestowała tak, jak zamanifestować się mogła w istocie, folgującej sobie we względzie form towarzyskich. Sędzina zgrzeszyła tylko przeciwko tym ostat-
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nim. Miałaż ją za to karać, przez ujęcie jej ćwiartki jednej z listu syna? Jak skoro ćwiartkę tę
na ziemi zoczyła, wnet pobiegła podjęła ją i sędzinie siedzącej na bryczce podała.
– Czego chcesz? – zapytała ta ostatnia opryskliwie.
– List.
– Co za list?
– Ćwiartka ostatnia pisania pana Tadeusza.
– Jak? Skąd!
– Pani zgubiłaś.
– To być nie może! Przecie mam w ręku.
Pokazała papier w garści zmięty.
Na widok ten pannę Elżbietę serce zabolało. Los ten sam czekał i ćwiartkę ostatnią – tę, na
której znajdowały się interesujące ją bezpośrednio ustępy. Jeszcze ją zatrzymać mogła. Nie
zatrzymała jednak.
– Idąc, pani dobrodziejka, zgubiłaś – powtórzyła.
– A to rzecz nadzwyczajna! – zawołała sędzina, biorąc ćwiartkę, dokładając ją niezgrabnie
do innych, zwijając w rurkę i wsuwając sobie za gors.
Nie podziękowała nawet. W chwili tej furman na kozioł wsiadł.
– Ano – zawołała – do domu! Po okulary. Poganiaj, Hryciu!
Hryć konie zaciął. Panna Elżbieta w zamyśleniu do saloniku wróciła.
– Sędzina nam scenę wyprawiła – odezwała się pułkownikowa.
– Matka, mamo.
– Nie zaszkodziłoby to ani jej, ani nikomu, gdyby była uważniejsza trochę, co zaś najgorzej, nie wiadomo, co z jej do syna listem zrobić.
– Napiszę do niej.
– Czyż po afroncie takim pisać wypada?
– To żaden afront, mamo droga. To zapomnienie się nie oswojonej z formami towarzyskimi matki, co okularów zapomniała.
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XV
Sędzina w domu okulary na nos włożyła, list odczytała i przypomniała sobie okoliczności,
w jakich takowy otrzymała, a przypomniała je sobie dlatego zwłaszcza, że Tadeusz, raz, z
pułkownikiem, a raczej u pułkownika pozostawał, po wtóre, że pułkownikowej cześć przesyłał i o pannie Elżbiecie trzykrotnie wspominał. Nie przyznawała się jednak do winy jakiejś. O,
nie! Przyznawanie się tego rodzaju dalekiem od niej było. Nie rozumiała tego, że się dopuściła brutalności. Wiedziała jeno, że ją paliła niecierpliwość czytania listu od syna i że okularów nie miała.
– Gdyby nie te głupie okulary – powiedziała do siebie – byłabym się z pułkownikową o
odpowiedź do Tadzia umówiła. A tak, co? Znów do Stoków jechać muszę. Pojadę, ha! Ale
pojadę chyba z listem gotowym.
Na powzięcie postanowienia tego wpłynął spodziewany przyjazd Ryszardostwa, który by
jej przeszkodził do napisania listu. Chciała skorzystać z czasu swobodnego. Dźwignęła się i,
postękując, przy stoliku usiadła. Do stękania pobudzała ją niemoc jakaś, którą w sobie poczuła. Nie uważała jednak na to. Usiadła, pisać zaczęła – pisała i napisała. Nie .przyszło jej to
z łatwością; zimne na nią biły poty; pisanie razy kilka zawieszać musiała, aż wreszcie skończyła. Chodziło jej o list ten z tego powodu, że zawiadamiała Tadeusza o układzie majątkowym. Ryszard spłacił Woronków braciom i siostrze i zobowiązywał się, ze względu na wyjątkowe położenie Tadeusza, wyliczyć mu niezwłocznie sześćdziesiąt siedem tysięcy złp. Zapytywała przeto syna najprzód, czy przesłane mu pięć miesięcy temu pięćset rubli odebrał, następnie, jaką drogą przesłać mu schedę jego, a zresztą: czy nie lepiej by było, ażeby ona u Ryszarda „w rękach zaufanych" pozostała, a Ryszard by mu procent, aż do – „da Bóg najwyższy" – powrotu jego płacił. List kończył się tym, że pisałaby więcej, ale czuje się bardzo osłabioną. Dodała jeno: że „Ryszard po ślubie". Chciała coś o pułkownikowej i Elżusi dopisać –
nie mogła; podpisała się i na garderobianą zawołała.
– Słucham wielmożnej pani.
– Oh, oh – stękała. – Pomóż no mi rozebrać się.
– A to, proszę pani, jest ze Stoków posłaniec.
– Czegóż on chce?
– Z pismem,
Strzeliło jej w myśli, że to jeszcze może ćwiartka jaka zgubiona.
– Idźże prędzej po pismo to!
Garderobiana w chwilę później wręczyła jej od panny Elżbiety list, który ona z wysiłkiem
przeczytała i, do dziewczyny mowę zwracając, rzekła:
– Weź to pismo ze stołu, oddaj je umyślnemu ze Stoków i powiedz mu, niech je pannie do
rąk własnych da i niech powie, że nie piszę, bom osłabła. Ja tam pojadę, jak odpocznę trochę.
Mówiła to, stękając i oblicze sobie z potu obcierając. Gdy jej służąca pończochy ściągała,
zapytała?
– Kto to ze Stoków przychodził?
– Chłopiec.
– Aby ino pisma nie zgubił!
– W oczach moich, proszę pani, za pazuchę sobie włożył.
– I poszedł?
– Poszedł.
– Oh, ach, uh – stękała.
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Kazała sobie kropli miętowych dać, rumianku zaparzyć, głowę chustką mocno owiązać, w
nogi cegłę nagrzaną położyć, kataplazmy przygotować i po niejakimś czasie znów zapytała:
– Kto ze Stoków przychodził?
– Chłopiec, proszę pani.
– Pewny jaki?
– Zdaje się, nie wiem, odrzekła garderobiana.
– A zawołaj-no Hrycia do mnie.
Hryć w progu stał długo, zanim się sędzina z powodu osłabienia, jake ją opanowało, zdobyła na udzielenie mu rozporządzenia następującego:
– Siadaj ty na konia i jedź do Stoków, w Stokach panience się pokłoń i zapytaj, czy odebrała ona jakie ode mnie pismo. Jam pismo chłopcu dała temu, którego ona przysłała. Rozumiesz?
– Rozumiem, wielmożna pani.
– Duchem jedź, jedź! Gdyby się tam o mnie pytali, powiedz, że niedomagam. Oh, ach...
Duchem jedź i duchem wracaj!
Następnie przywołać do siebie kazała klucznicę i rozpowiedziała, gdzie co jej dolega.
–– To mi zimno, to gorąco – mówiła.
– To tak, niby z przelęku – wyjaśniła klucznica.
– Głuptas imość! Czegóż bym. się przelęknąć mogła?
– Złe oczy może?
– Złe oczy? – zapytała sama siebie i zamyśliła się, jakby przypomnienia zbierała. – Złe, oj!
oczy? Jakież? Skądże? Złe oczy?
– Posłać by może po Horobijczychę.
– Co mi ona pomoże!
– Czy pomoże, nie wiem, ale wiem, że nie zaszkodzi.
– Ona jakaś niepewna.
– Tak powiadały złe języki, ale ją przecie dwa lata temu parobcy w stawie pławili, że się
mało nie utopiła i nic;się na niej nie pokazało.
– Powiadasz, że posłać po nią?
– Nie zaszkodziłoby. Ona ludziom pomaga.
Horobijczycha była specjalistką od zlizywania, nie idzie zatem, ażeby nie umiała odkadzać,
odlewać i odszeptywać; zlizywanie jednak stanowiło stronę jej mocną i stosowało się szczególnie do urzeczeń wszelakiego rodzaju, czy to za pomocą słowa, czy zdejmowania śladów,
czy też złego oka. Miała też we wsi praktykę obszerną, dziecinną zwłaszcza. Nie było w Woronkowie dziecka, któremu by ona nie zlizywała. Udawały się do niej i dziewczęta, wzywano
ją do chorych, gdy zachodziło podejrzenie urzeczenia.
Podejrzenie to, nie mogąc sobie inaczej choroby sędziny, która zdrowa wyjechała i chora
wróciła, wytłumaczyć, powzięła klucznica. Wezwano więc Horobijczychę, która z całym do
łoża chorej przystąpiwszy uszanowaniem, trzykrotnie jej znad brwi jednej i trzykrotnie znad
drugiej językiem zlizała; za każdym razem splunęła „na cur, na pek, na psa uroki"; pomrukiem wyrzekła zaklęcie jakieś, odrzeczenie urzeczenia; dla uzupełnienia dzieła odmówiła
modlitwę pańską na odwrót, zaczynając od „amen", a kończąc na „nasz Ojcze" i odstąpiła.
Sędzinie lżej się zrobiło – zasnęła. W godzin. jednak parę przebudziła się i zapytała:
– Hryć ze Stoków wrócił?
– Wrólcił – odpowiedziała służąca, co przy niej pończochę cerując, siedziała.
– Zawołaj go.
Hryć się zjawił niebawem.
– I cóż?
– Byłem, proszę pani.
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– List?
– Panna powiada, że odebrała.
– To dobrze. Pan Ryszard nie nadjechał jeszcze?
Przez noc całą to usypiała, to budziła się, stękała, pojękiwała i o Ryszarda zapytywała. Gdy
dzień zawitał, kazała sobie nogi ogrzewać i na obydwóch rękach wizykatorie postawić. Doznała ulgi niejakiej, po której nastąpiło osłabienie i zimny pot na czole jej się skroplił. Skoro
osłabienie przeminęło, krzyknęła:
– Po księdza!
Po chwili zmów krzyknęła:
– Do Stoków! Po pannę Elżbietę!
Choroba jej zaniepokoiła służbę dworską i ekonomiczną. Ekonom dosiadywał w przedpokoju i, jak tylko o danych przez nią rozkazach dowiedział się, wnet posłańca konnego pchnął
do Hołodarki i wózek zaprzężony wysłał do Stoków. Pierwszy miał polecenie prosić księdza z
„Bogiem", drugi powiedzieć pannie Elżbiecie, że sędzina bardzo chora i księdza już wezwała.
Zaledwie upłynęło godzin dwie, kiedy się ta ostatnia już przy łóżku jej znajdowała.
Sposób znajdowania się jej znamionował, że się z chorymi obchodzić umie i na symptomatach się zna. Wprawiła się w to przy matce. Na sędzinę spojrzała, za puls ją wzięła,
uśmiechnęła się do niej, słów kilka pocieszenia przemówiła i, do przedpokoju wyszedłszy, z
wyrazami następującymi do ekonoma się zwróciła:
– Niech pan jak najprędzej do Berdyczowa po lekarza pośle. Chwilki czasu nie ma do stracenia.
– Sześć mil opętanych, pani dobrodziejko – odparł ekonom.
– Możecie konie rozstawić.
– Gdyby jak... Nim doktór przyjedzie.
– Proszę pana, wysłać jak najprędzej!
– Po cyrulika by może, do Hołodarki?
– Po doktora, do Berdyczowa.
– Jeżeli pani każe.
– Każę! – odpowiedziała dobitnie.
Powodem oporu ekonoma ta była okoliczność, że sędzina miała lekarzy w obrzydzeniu.
Wstręt ten, datujący się od dawna, spotęgował się od chwili śmierci nieboszczyka sędziego,
którego, zdaniem jej, lekarze na tamten wyprawili świat. Głośno i często to powtarzała, siebie
i swoich rumiankiem, miętą, ciepłymi okładami, wizykatorią, pijawkami itp. leczyła, do puszczania krwi i rwania zębów cyrulika, do połamań kostoprawa wzywała i o lekarzach słyszeć
nie chciała. Ekonom przeto lękał się na przekór jej zrobić i w razie, gdyby z choroby wyszła,
na utratę posady się narazić. Dlatego domagał się od panny Elżbiety rozkazu formalnego i,
gdy takowy otrzymał, kazał konie jedne do koczyka zaprządz, drugie zaś do karczmy malowanej, na połowie drogi do Berdyczowa położonej, wyprawił.
Chorej się to polepszało, to pogarszało. Nad wieczorem słyszeć się dał, oznajmiający wejście Sakramentu pod strzechę dworu woronkowskiego, dzwonek. Na progu ukazał się proboszcz w komeżce i stule. Obecni się do pokoju przyległego usunęli. Nastąpiła pomiędzy chorą a księdzem cicha uroczysta rozmowa, po zakończeniu której dzwonek się znów odezwał,
wszyscy na kolana padli i, czoła ku ziemi chyląc, a w piersi się bijąc, powtarzali:
– Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
W chwilę później ksiądz panny Elżbiety zapytał:
– Cóż to się sędzinie stało tak nagle? Czy na weselu syna okazję sobie dała?
– Mnie się zdaje – odparła panna Elżbieta – że ją wzruszył list od pana Tadeusza.
– Być może, być może.
– Kazałam posłać po lekarza.
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– Dobrześ pani zrobiła. Śmierć i życie w ręku Boga. Ostatnie pomazanie nie zabija, lekarz
odratuje może. A listy? – zapytał.
– Gotowe, księże dobrodzieju.
– Wstrzymajmy się dni parę, to może i sędzina list od siebie dołoży.
– Dołożyła już.
– A? Wstrzymajmy się jednak, zobaczymy. Może co dopisać trzeba będzie. Nic pani o panu Ryszardzie nie wie?
– Spodziewany lada chwila.
– Żeby przynajmniej, jeżeli jej Pan Bóg godziny życia policzył, któreś z dzieci oczy jej
zamknęło.
Wieczór przeminął, noc przeszła, poranek dnia następnego zaświtał i sędzina o Ryszarda
zapytała.
– Nie doczekam się go już–rzekła, gdy jej odpowiedziano, że nie przyjechał jeszcze.–Jaka
tam na dworze pogoda?
– Deszcz pada.
– Ach – westchnęła. – Nie doczekam go. Ręka Boża pokarała mnie za to, żem się spodziewała nie umierać bez Tadeusza. Zgrzeszyłam zbyteczną w miłosierdzie Boże ufnością. Nie
zobaczę go już – mówiła przestankami. – Tadzio mój! Ty go zobaczysz, Elżuniu. Weź tam
jego list i pokaż mi go.
Panna Elżbieta list Tadeusza ze stolika wzięła i przed sędziną trzymała. Kobieta mętnym
wzrokiem, z uśmiechem na ustach, w pisanie syna się wpatrywała – w końcu rzekła:
– Schowaj to u siebie. Powiedz Tadziowi, żem przed śmiercią o nim myślała. On mój synek najmłodszy. Raz ostatni widziałam go w mundurze. Dziecko moje! Scheda jego u brata,
w rękach zaufanych. Niech mu ją Ryszard wyśle, zaraz wyśle, byle drogą pewną. Powiedz mu
to, Elżusiu.
Wpatrzyła się w dziewczynę i po chwili głosem ciągnącym się mówić zaczęła:
– Jaka by z ciebie i z Tadzia para była! Pobłogosławiłabym wam, pomimo żeś nie w Łybediance, że...
Wymówiwszy to, powieki zmrużyła. Od chwili tej powieki jej to się otwierały, to spadały;
zdawało się, że zasypia; nagle je otworzyła i głośniej nieco zawołała:
– To on!
Następnie szepnęła jeszcze:
– Tadzio...
Z podwórza doszedł turkot bryczki. Panna Elżbieta na palcach wyszła i, dowiedziawszy się
w pokoju przyległym, że doktór przyjechał, na spotkanie jego pośpieszyła. Był to lekarz ten
sam, co matkę jej odratował.
– Cóż to sędzinie Miarnowskiej, wielkiej uczniów Eskulapa nieprzyjaciółce?
– Chora – odrzekła i, z symptomatów choroby sprawę pobieżnie zdawszy, dodała: – W
chwili tej śpi.
–– Zobaczę ją we śnie. Do diagnozy mi to przydatnym będzie.
– Służę – wezwała, sama przodem idąc. Przy łóżku na stronę się nieco usunęła. Lekarz popatrzył, za rękę sędzinę ujął, chwilkę potrzymał i głośno rzekł:
– Sztuka lekarska umarłych nie wskrzesza. Sędzina przed chwilą skonała. Niech w spokoju
spoczywa.
– Biedna matka! – zawołała panna Elżbieta, dłonie splatając i na kolana się osuwając.
Przeżegnała się. Po policzkach łzy jej płynęły, usta Anioł Pański szeptały.
Wieść o śmierci sędziny do łoża zmarłej zwołała domowników wszystkich. Klucznica
gromnicę zapaliła. Dom cały napełnił się szeptem modlitwy za umarłych, której niebawem
zawtórował dzwon na dzwonnicy cerkiewnej. W Woronkowie w powietrzu niejako brzmiały
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tonem uroczystym wyrazy: „Światłość wiekuista niechaj jej świeci i dusza wiernej zmarłej
Eleonory niech odpoczywa w pokoju wiecznym, amen".
Włościanie płci obojej, wieścią tą zaskoczeni, czoła do ziemi chyląc, żegnali się, jakby widzieli przed sobą śmierć, w całej jej powadze i majestacie.
Wrażenie pierwsze przeminęło. Domownicy zajęli się umyciem i ubraniem ciała i złożeniem go na katafalku.
Panna Elżbieta udziału w tym nie brała. Siedząc na kanapie przy oknie, łzy połykała i spojrzenie zwrócone miała na podwórze, na którym od wrzącego ustawicznie deszczu kałuże się
tworzyły. Posępność jesienna harmonizowała z duszy jej usposobieniem. Szmer deszczu odpowiadał szmerowi smutnemu, co myśli jej napełniał, które, krążąc od sędziny do Tadeusza, i
ją w ruch ów wirowy wciągały.
Naraz w dali, na drodze, co ku wsi prowadziła, pokazał się jej kocz wiedeński, piątką koni
zaprzężony i poprzedzający dwie trójkonne bryki duże. Z siedzenia się wnet zerwała, konie
dla siebie założyć kazała, kapelusz i salopkę na siebie włożyła, przed ciałem na stopniach
katafalka uklękła i w modlitwie się pogrążyła. Nim jednak bryczkę dla niej przygotowano na
podwórzu rozległo się potężne z bata palenie. Panna Elżbieta wysunęła się i zajęła stanowisko
takie, ażeby przy tych, co pojazdem przyjechali i naprzeciwko którym służba cała na ganek
pośpieszyła, postrzeżoną nie być. Mimo niej przesunęła się para ludzi – państwo młodzi.; on
mężczyzna piękny, barczysty, młodością i siłą dyszący; ona, istota, do tego płci pięknej rodzaju należąca, który nosi nazwę tłumoka. Pani młoda, wszystkie duszy i serca zalety posiadać mogła, ale wdzięków jej natura poskąpiła. Tłusta, pucołowata, kaprawa, z nosem, co niby
brodawka w pośrodku policzków wydętych wyglądał, obok męża się wtoczyła i przez nos
rzucała wyrazy:
– O to mhi szurpyza, a to przhenoshiny!
W pokoju, gdzie katafalk stał, dyszkantem przeraźliwie fałszywym krzyknęła i – jak się
pannie Elżbiecie wydało – zemdlała. Popędem jej pierwszym było na ratunek śpieszyć. Lecz
ją uprzedziła służba, mianowicie zaś szykowna jakaś panna służąca, która wbiegła z flakonikami w ręku i z uśmiechem na ustach.
– Konie dla mnie – upomniała się u stojącego na ganku i gapiącego się na pojazdy ekonoma.
– Och! pani dobrodziejko – odpowiedział. – Czy pani nie widzi, jaka się to teraz zrobiła u
nas ulica zarwańska?
Na prawo jednak, w głębi podwórza, przed wozownią Hryć już konie założył był prawie.
Panna Elżbieta nic ekonomowi nie odpowiedziawszy, salopkę na sobie otuliła i z ganku zeszła. Przechodzić musiała mimo pojazdów. Furmani z wysokich kozłów i lokaje, co walizy
odśrubowywali, zerkając i językami ku niej klaskając, mrugali na nią. Jeden odezwał się:
– Ej, panno, czego tak po błocie drepczesz? Pończoszki sobie zawalasz!
Drugi wygłosił:
– Fajna jakaś, hij! Ludzie prawdę powiadali, że ta Ukraina dziewczętami, jak makiem,
kwitnie.
Przez taką komplimentów chłostę przeszedłszy, wozowni dopadła, od deszczu się na
chwilę schroniła i, gdy Hryć, któremu się jechać nie chciało, z zaprzęgiem się uporał, znów
się na deszcz wystawiła.
Zmokła, zbiedzona, rozdrażniona do domu powróciła.
– Nie spodziewałam się dziś ciebie – przemówiła do niej pułkownikowa, gdy ją witała. – A
przynajmniej mogła sędzina odesłać cię powozem krytym.
–- Sędzina, moja mamo...
– Bardzo chora?
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– Oh–odparła panna Elżbieta z westchnieniem– nie chora już. Zakończyły się cierpienia
jej.
– Umarła?
– Niestety.
Pułkownikowa, oczy szeroko otworzywszy, w zadumie się pogrążyła, następnie się przeżegnała i modlitwę po cichu odmówiła.
– Jakże mama?
– Nic, moje dziecko, ot – odrzekła, głową z lekka kiwając. – Gdyby mi było gorzej, byłabym ci znać, jakeśmy się umówiły, dała. Skądże tak nagle?
– Zdaje się, list ją od syna wzruszył.
– Biedna matka. Czy po lekarza posyłano?
– Posłano, ale za późno.
– Po przyjeździe Ryszarda zapewne.
– Pan Ryszard przyjechał, kiedy już matka na katafalku spoczywała.
– O, biedna kobieta! Żyjących dzieci czworo i ani jedno przy śmierci matki nie było.
- Biedna matka! – westchnęła panna Elżbieta.
Bogatą i obfitą materię do rozmowy przedstawiała ta okoliczność, że Ryszard z żoną młodą przyjechał.
Pułkownikowej, którą los córki obchodził, w myśli się snuło, że jeden z braci Tadeusza
mógłby się z Elżunią węzłem małżeńskim połączyć. Córce o tym nie mówiła; w głębi jednak
duszy życzyła sobie tego i żywiła do Miarnowiskich starszych żal, że się tak nagle po utracie
posagu od Elżuni odwrócili. Żywiła do nich żal większy, aniżeli do wszystkich innych adoratorów dawniejszych, ze względu na stosunki zażyłości i przyjaźni, jakie pułkownika z nieboszczykiem sędzią łączyły. Z tego powodu skłonną była do krytycznych na małżeństwo Ryszarda poglądów i zapytania, nowożeńców się tyczące, do ust jej się cisnęły. Ale je powściągała i w głąb myśli wpędzała delikatność uczucia w połączeniu z dumą macierzyńską, powiadającą, że nie warci są Elżusi ci, co się na wartości jej poznać nie umieją. Dlatego kwestii tej
ani tknęła. Rozpytywała Elżusi o szczegóły inne – o ostatnie sędziny chwile; pani Ryszardowa
jakby nie istniała dla niej. Panna Elżbieta ze strony swojej przedmiot ten omijała, ale dla racji
innej. Dla niej Ryszard był Tadeusza bratem, pani Ryszardowa bratową jego; sprawiało więc
to jej przykrość niewysłowioną, że ta ostatnia tak się jej niekorzystnie przedstawiła. Usunęła
się dlatego, ażeby obecnością swoją nie krępować państwa młodych w wynurzeniu boleści. Z
wynurzenia tego przypadkiem część drobna widzieć się jej i słyszeć dała i to, co słyszała i
widziała, gwałciło przede wszystkim poczucie smaku, a następnie i inne jeszcze. W wyrazach
pani Ryszardowej „Oto mi siurpryza! oto przenosiny!" nie dzwonił zgoła żal, którego ani na
jej, ani na jej męża obliczu nie dostrzegła. Na obliczach ich malował się zawód – ten, który
Francuzi oznaczają wyrazem: désappointement81 Widocznie nie spodziewali się w Woronkowie zastać trupa. Niespodzianka ta („siurpryza") zirytowała ich w pierwszej chwili i wywołała
następnie po duszy drapiący okrzyk pani. A służba, co z państwem młodym przybyła, drwinkowała. Panna służąca niosła pani flakon z uśmiechem na ustach. Gwar cały, jaki przybycie
dworu tego sprawiło, znajdował się w sprzeczności rażącej z powagi uroczystej pełnym nastrojem, jaki przedtem panował. Z racji tej panna Elżbieta doznawała przykrości z upokorzeniem graniczącej i zgoła się o bratowej Tadeusza nie odzywała.
Śmierć jednak sędziny wyprowadziła na stół materię, która mieszkanki Stoków interesowała, a która się sama przez się nasunęła pod postacią przysłanego przez nieboszczkę listu.
– Cóż z listem tym zrobić?
81
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– Oczywiście posłać.
– Ale – wtrąciła panna Elżbieta – chodzi tu jeszcze o doniesienie panu Tadeuszowi o
śmierci matki i o przesyłkę pieniężną. Nieboszczka o niej i pisze, i mnie mówiła. Pan Ryszard
pieniądze ma gotowe.
– Wypadałoby przeto – odezwała się pułkownikowa po chwili milczenia – ażeby pan Ryszard do brata i o śmierci matki, i o interesach napisał.
– A tak – uznała panna Elżbieta.
– Tylko, że to znów wysłanie listów naszych o dni kilka spóźni.
– A tak. Pogrzeb, pierwsze chwile żałoby.
– Cóż robić! – Nie dla siebie przecie tylko żyjemy.
W odpowiedzi na słowa te panna Elżbieta .na stołeczku u nóg matki usiadła i w ręce ją, i w
kolana całowała.
– Wie mama – odezwała się po chwili – mam pana Tadeusza list.
– Wzięłaś?
– Sędzina mi go wziąć i schować kazała.
– Jednakże on do Ryszarda należy.
– O, nie, do mnie! – odpowiedziała z mocą.
– Moje dziecko – westchnęła pułkownikowa.
– Dla mnie, wie mama, pan Tadeusz jest... – zawahała się na chwilkę i rzekła: – drogi, tym
teraz droższy, że matkę stracił.
Pułkownikowa milczała przez chwilę, a następnie, jakby ciągnąc dalej głośno to, co w myśli snuła, odezwała się:
– A gdyby się powrót jego zwlókł lat kilka jeszcze i lat kilka jeszcze.
– A gdybym – odparła panna Elżbieta – przed jego odjazdem rękę mu była oddała i znajdowała się względem niego w takim, jak mama względem tatka stosunku?
Pułkownikowa rękę jej na głowie położyła i rzekła:
– Biedne ty moje dziecko. Nie zastanawiasz się nad tym, że los twój nie od ciebie samej
zależy. Tadeusz młody, człowiek najzacniejszy. Pomyśl jednak; gdzie on teraz? Jaki go otacza
świat? Czy nie znajdzie on równej mu pod względem wartości moralnej kobiety, która go
ocenić potrafi i ujmie tym wdziękiem i tą dystynkcją, jakiej tajemnicę Francuzki posiadają w
wyższym aniżeli my stopniu?
– Mama powiedzieć chce, że on mnie może nie zechce?
– Prawie, moje dziecko. Ja, matka, powinnam na wypadki takie uwagę twoją zwracać, ażeby ci rozczarowania w życiu oszczędzić. Tadeusza cenię wysoko, mam jednak na względzie i
to, że on człowiek, i to, że wrażenia młodości czas ściera. Wyobraź sobie, że spotyka się on z
kobietą cnotliwą, rozumną, piękną, bogatą i że kobieta ta oczarowywa go.
– Czy mnie przypuszczenia zobowiązują? – podchwyciła panna Elżbieta.
– Nie twierdzę tego.
– Jeżeli nie, w razie takim wolno mi czekać i ufać, że się urzeczywistni to „do widzenia", o
którym ani ja nie zapomniałam, ani pan Tadeusz nie zapomniał!
– Niech będzie po twojemu – odrzekła matka.
Pułkownikowa znalazłaby zapewne argumenty silniejsze do wykazania córce możliwości i
odczarowania się w odniesieniu do Tadeusza, gdyby na horyzoncie ukraińskim przedstawiała
się możliwość jaka zapewnienia jej losu, inaczej, wydania za mąż. W czasach owych o samoistności bytu kobiety nikomu się jeszcze ani śniło. Dla panien los stanowiło zamążpójście.
Kwestia ta na gruncie społecznym stała z twardością aksjomatyczną. Staropanieństwo uważało się jako nieszczęście, którego żadna matka córce nie życzyła, każda go przewidywać się
lękała. I pułkownikowa, jako matka, życzenia i obawy matek wszystkich podzielała. Że zaś
panna Elżbieta znajdowała się w położeniu wyjątkowym pod tym względem, że dla chudopa118

chołków była wielką panią, dla szlachty zaś zamożniejszej pięknem bez oprawy posagowej,
nie chciała jej przeto do Tadeusza zrażać dlatego, że z jego strony świeciła jeszcze nadzieja
jakaś pod postacią deklaracji, acz przedawnionej, ale wspartej powagą pułkownika. Coś to
znaczyło! Nie bez znaczenia także w oczach matki była zapewniona Tadeuszowi scheda, która w połączeniu z tym, co po odstąpieniu dzierżawy i wyprzedaniu inwentarza panna Elżbieta
posiadać by mogła, stanowiła fundusik prawie na ubezpieczenie bytu wystarczający. Z tej
strony sześćdziesiąt siedem tysięcy, z tej dwadzieścia pięć, pułkownikowej wydawało się, że z
tym i we Francji, przy pracy i zabiegliwości, radę sobie dać by można.
Takimi były aspekty matczyne.
Zbieg okoliczności, który z jednej strony sprowadził wiadomości o pułkowniku i Tadeuszu, z drugiej pośrednictwo marszałka w porozumiewaniu się z mężem, z trzeciej świadomość sytuacji majątkowej Tadeusza, nadawał aspektom tym akcent pewniejszy. Pułkownikowa pozwalała sobie śmielej nieco o przyszłości córki myśleć. Myślała o niej przez czas cały
pobytu jej przy chorej sędzinie.
Śmierć sędziny sprawiła w okolicy wrażenie niejakie z powodu, jeżeli nie innego, to tego,
że się spodziewano przenosin hucznych i zamiast przenosin występował pogrzeb. Niektórym
dało to powód do uwagi filozoficznej nad łączeniem się wesela ze smutkiem.
– Spodziewać się przynajmniej należy, że Ryszard, który wziął żonę, a z nią worki z karbowańcami, na pogrzeb nie poskąpi – przebąkiwali sąsiedzi.
Nadzieja ta nie zawiodła. Ryszard sprawił matce pogrzeb wspaniały, niewiele ustępujący
pogrzebowi marszałkowej. Różnica zachodziła jeno we względzie okazałości liczebnej orszaku. Za trumną marszałkowej szły gromady kilku wsi, trumnie sędziny towarzyszyła gromada
wioski jednej. Księży również o połowę mniej było. Zresztą pogrzeb jeden nie ustępował drugiemu, albowiem i beczki smolne na drodze się paliły, i karawan całunem okryty szedł pod
baldachimem czarnym, i wóz pogrzebowy ciągnęło sześć koni w czarnych kapach, z czarnymi
na łbach czubami, i ksiądz Poliński wymownie sławił cnoty i zasługi nieboszczki.
Pogrzebowi sprzyjała pogoda, z tego powodu ściągnęło się do Hołodarki sąsiedztwa dużo.
W kościele było pełno. Sąsiedzi się zjechali tak dla oddania posługi ostatniej tej pani Miarnowskiej, co z tego świata zeszła, jako też dla popatrzenia się na tę, co miejsce jej zajmowała.
A dzwony biły, jęczały.
Ostatnią przysługę zmarłej sąsiadce oddawały i mieszkanki Stoków. I one po grudce ziemi
na cmentarzu na trumnę sędziny cisnęły.
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XVI
Pogrzebowi sędziny przyświecała pogoda. Była to pogoda jesienna, wrześniowa; nastąpiła
po deszczu, więc pomimo że słońce świeciło i przygrzewało nawet, ziemia wilgocią przesiąkła nie miała czasu oschnąć do tego stopnia, ażeby drogi stały się twarde, a z ulic i placów po
wsiach i miasteczkach ustąpiły kałuże. Z racji tej, z kościoła na cmentarz orszak pogrzebowy
ciągnął rozsypką, która się stała zupełną przy powrocie. Panowie i panie wybierali przechody,
którymi się najmniej ubłocić było można. Niektórzy wprost z cmentarza do pojazdów wsiadali; na niektórych pojazdy i konie czekały po domostwach zajezdnych; część udała się na
probostwo. Pułkownikowa i panna Elżbieta nie poszły za przykładem ani jednych, ani drugich, ani trzecich. Pojazd ich, którym był prosty, opleciony, a nie malowany nawet wózek,
zaprzężony parą koników, co w bronach chodziły, i powożony przez chłopaka poganiacza,
stał na uboczu, nieopodal od gromadki topól, zasadzonych na wygonie nie wiadomo na jaką
pamiątkę. Po zakończeniu przeto obrządku smutnego panie Szalawskie, wyszedłszy z wrót
cmentarnych, wzięły się najprzód w prawo, wzdłuż zagrodzenia, broniącego przybytek umarłych od odwiedzin kóz żydowskich, skierowały się następnie przez wygon ku topolom i, dochodząc, spostrzegły z daleka człowieka jakiegoś, obok wózka ich stojącego i z chłopakiem
woźnicą rozmawiającego. Człowiek ów, zoczywszy je, poszedł naprzeciwko nim. Poznały
Tomasza. Spotkanie nastąpiło przy topolach, przy których z powodu że grunt śród drzew
suchszy był, aniżeli gdzie indziej, panie się zatrzymały. Tomasz, czapkę zdjąwszy, pozdrowił
je w Imię Boże.
– Niech będzie pochwalony...
– Na wieki wieków... – odpowiedziała pułkownikowa i zapytała: – I tyś, Tomaszu, na pogrzeb sędziny przyszedł?
– Jam, proszę jaśnie wielmożnej pani, nie wiedział nawet, że pani z Woronkowa umarła.
Wybierałem się do niej, ażeby się jej od pana porucznika pokłonić. O tym, że skończyła, dowiedziałem się w Stokach.
– Toś był u nas?
– Byłem, proszę jaśnie wielmożnej pani – odparł z zagadkowym w głosie akcentem.
– Poczciwyś, kiedy o nas nie zapominasz. Chciałam ciebie prosić, mam bardzo wiele,
wiele jeszcze tobie pytań zadać.
– Ja na teraz mam tylko dwa słówka powiedzieć.
–No?
– Nadszedł ten... – odrzekł z miną tajemniczą.
– Z Paryża! – podchwyciła panna Elżbieta, która się pierwej, aniżeli matka domyśliła.
– Ehe...
– Czy jest w Stokach?
– Nie. U pana Kopciewicza. Dlatego to ja i przyszedł zapytać, kiedy go do Stoków przywieźć można?
– Kiedy? Dziś już za późno. Nim do Łybedianki wrócisz...
– Dziś by i tak nie można. Przyszedł taki zmęczony, co nie daj Boże. Jejmość mu łóżko
posłała. On wlazł i powiedział, że spać będzie dzień cały i noc całą. Jam go śpiącego odszedł.
– Kiedyż przyszedł?
– Wczora wieczorem, proszę jasnej pani.
– Piechotą?
– On inaczej w drogę nie chodzi.
– Wczora deszcz do wieczora padał.
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– Dlategoż to tak się zmarnował.
– Przyprowadź go więc jutro.
– Jeszcze o jedno spytać się mam łaski jaśnie wielmożnej pani: czy tego pana obywatela
przyprowadzić ma pan Kopciewicz, czy ja?
– Wolałabym – odrzekła pułkownikowa bez namysłu – ażebyś to był ty. Kopciewicz zechce może przyjechać później kiedy. Będę mu rada. Przy spotkaniu z człowiekiem, który będzie miał do opowiadania nam o bliskich i znajomych, zawadzać będzie.
– To dobrze – odpowiedział Tomasz, kłaniając się.
– Ale – podchwyciła pułkownikowa – jeżeli Kopciewicz by zawadzał, to obecność księdza
proboszcza bardzo by się przydała. Jak by to zrobić, ażeby go poprosić?
– Niech Tomasz na probostwo pójdzie i księdza poprosi, ażeby był łaskaw jutro na obiad
do Stoków przyjechać – odezwała się panna Elżbieta.
– Prawda – pułkownikowa na to. – Idźże, Tomaszu, na probostwo i, wracając, zajdź do
Stoków. Powiesz nam, czy ksiądz proboszcz przyjechać będzie mógł.
Wszak z Hołodarki do Łybedianki droga ci na Stoki wypada?
– Tak to niby ono... – odpowiedział. – Prościej na karczmę woronkowską, ale.. to nic. Nakłada się drogi staje, może nie więcej.
Odszedł. Panie na wózek siadły, konięta, pomimo że je chłopak lejcami targał i na nie wyhukiwał, stępa po błotnistej poszły drodze. Po obydwóch stronach drogi rozlegały się okiem
nie obejrzane, zielone, zbożem ozimem obsiane łany. Po sugłówkach sterczały szeregi badyli,
po których czepiała się unoszona wiatrem pajęczyna i tworzyła festony białe. Babie lato dyszało spokojem tęsknym a poważnym. Na polach panowała cisza: koniki polne umilkły, przepiórki odleciały, wrony się do sadyb ludzkich wyniosły; pozostał jeno skowronek, który jak
przez wiosnę i lato brał udział w hymnach, rozbrzmiewających na łanach, tak w jesieni nie
dopuszczał, ażeby cisza absolutna była. Panna Elżbieta po łanach okiem powodziła. Dawniej,
kiedy tędy powozem wiedeńskim przejeżdżała, widoki, jakie w chwili tej przed oczyma miała, interesowały ją, ale inaczej. Upatrywała w nich stronę estetyczną. Wschodząca pszenica
uśmiechała się do niej żywością barwy, rozlanej niby morze ciemnozielone, wydzielające z
siebie nastrój, ukołysujący duszę w takt dum. Gdy młodziutka dziewczyna na urocze to, pozór
aksamitny mające, patrzyła, myśl jej ślizgała się po nim i szła w bezgraniczność chodem na
pół sennym a lotnym, w towarzystwie czepiających się po drodze rojeń cudnych. Gdzieś w
dali dzwoniła pieśń echem, której za wtór służył wiatr mogiły obiegający i po burzanach szumiący, a ton dawał skowronek. Dziewczyna rozkoszowała się. Tak bywało dawniej, przed
laty; Dziś te same łany szmaragdowe, tym samym wiatrem obiegane i przez tegoż samego
skowronka ośpiewywane, budziły w niej myśli inne. Patrzyła na nie okiem gospodarza. Patrzyła i porównywała.
– U nas – odezwała się, gdy wózek minął kopiec, stanowiący granicę łanów hołodareckich
– pszenica zeszła równiej, aniżeli w Hołodarce. Zdaje się jeno, że wybujała trochę; trzeba
może będzie bydłem spaść. Poradzę się o to Piotra. W każdym jednak razie na mokrą rolę
bydła nie puszczę. Przez jutro, jeżeli się pogoda nie zmieni, przetrząchnie.
Język taki, w ustach panienki, mającej prawo do tytułu jaśnie wielmożnej, a wychowanej w
dostatkach księżniczki udzielnej, był co najmniej dziwnym. Nie dziwiła się onemu pułkownikowa, pomimo, że ta widoków ukraińskich strona pozostawała dla niej księgą zamkniętą.
Osłuchała się jednak ze spostrzeżeniami córki i słuchała jej uwag, nie zawsze rozumiejąc ich
znaczenie i doniosłość.
– Już ona – mówiła o pszenicy dalej – mrozów się nie lęka, rozkorzeniła się. Jeżeli okwitnie i dojrzeje szczęśliwie, stanie na morgu po kóp przynajmniej dwanaście.
Po chwili, pomyślawszy, dodała:
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– W tym roku, jak się zdaje, będziemy mogły po obrachunku z Boruchem, odłożyć dla tatka jakich tysiąc złotych, w roku przyszłym, jeżeli Pan Bóg da, więcej zapewne. Będę to bowiem ustawicznie w pamięci miała.
Pułkownikowa zrozumiała tę ostatnią uwagę. Westchnęła i odrzekła:
– Zaoszczędzajmy się trochę.
Panna Elżbieta nic na to nie odpowiedziała.
Pułkownikowa dodała:
– Obchodzić byśmy się mogły bez herbaty.
– O nie, mamo – odparła. – Na tego rodzaju oszczędności nic nie zyskamy, herbata bowiem przy chodzi nam darmo. Dostaję ją od Borucha, jako porękawiczne.
– Dokupujemy przecie herbatę i cukier.
– Co do tego, z Boruchem się ułożymy. Są oszczędności inne, luboć nie wiem jeszcze jakie, ale sposoby pomnożenia dochodów... Nie sprzedawałyśmy jeszcze dotychczas ani masła,
ani sera, ani wieprzów, ani wieprzowiny, ani ogrodowizny, powideł, konfitur, pieczywa. Może się jeszcze co znajdzie. Mamy trzy jarmarki w pobliżu. Poproszę Piotra, ażeby we wtorek
zawiózł do Krzywych Rogów dwa wozy kapusty i worek prosa. Z tego, mamo, dla tatka złożymy więcej, aniżeli z niepijania herbaty.
Ze słów tych domyślać się łatwo, że oszczędności na herbacie opierała przez wzgląd na
matkę i że powzięła postanowienie rozwinięcia zajęć swoich w kierunku produkcyjnym jak
najenergiczniej. Miała dotychczas na odpowiedzialności swojej matkę, obecnie przybywał
ojciec. Stawało przed nią do rozwiązania zadanie podwójne; do rozwiązywania zadania tego
przystępowała śmiało, co służy za dowód, że błądzą ci, co panny na wydaniu przedstawiają
pod postacią istot promiennych, zapalnych, zachwycających, kapryśnych, chimerycznych, o
świecie zapominających, po obłokach latających, sobą wyłącznie zajętych i niezaradnych.
Bywają takie, bywają inne, a zdarzają się i takie, co najidealniej pojęte kochanie łączyć umieją
z praktyką życia powszedniego. Kochają – kapustę na jarmark posyłają i o karmieniu wieprza
myślą.
Po powrocie z pogrzebu pułkownikowa do łóżka pójść musiała. Niebawem nadszedł Tomasz z oznajmieniem, że ksiądz na obiad przyjedzie. Tomasza pułkownikowa widzieć zechciała. Eksfurman przy łóżku jej stanął i miał przede wszystkim do odpowiedzenia na zapytanie, czy jemu nie żal za Francją.
– A któż by tam za nią żałował, jaśnie wielmożna pani! Nic, tylko popatrzeć na łany nasze.
– Sąż i we Francji łany.
– Ta niby, ta są, ale jakie! Jak ogródki, a potem kamykami precz zasiane. Takich, jak nasze, co oczy zrywają, tam z latarnią nie znajdzie.
– Powiedzże mi, cóż nasz pan w tym, jak ty nazywasz, Bordonie porabiał?
– A cóż? – jak zwykle: rano do stajni przychodził,
– A potem?
– Do wozowni szedł...
– A z wozowni?
– Do pokoju wracał, fajkę palił i ze sroką gadał.
– Ze sroką?
– Jużci. Była to taka sroka, co całą komendę umiała, a najlepiej: „formuj karabataliony."
Na oknie siada i krzyczy: „Formuj karabataliony!"
– Cóż na to pułkownik?
– Pana pułkownika to cieszyło.
– Już też dni całych z nią nie spędzał?
– Po obiedzie przychodził kulawy Francuz jeden, albo kulawy Francuz drugi i w warcaby
grali.
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– Nie wyjeżdżał pan pułkownik?
– Jakże nie! Zaprzęgałem cztery konie wzdłuż i woziłem jaśnie wielmożnego pana w niedzielę do kościoła, a w insze dni do jakiej szaty.
– Do szaty?
– Nu, tak. Tak się u Francuzów dwory nazywają. Po naszemu „dwór", po francusku „szata".
I tak dalej, i tak dalej. Pułkownikowa przetrzymała Tomasza długo i puściła go dopiero,
gdy się na dworze zmierzchło.
Konferencji tej nie asystowała panna Elżbieta od początku do końca; musiała bowiem i do
wydoju zaglądać, i z Piotrem się naradzać, a przy tym obmyślić zawczasu obiad jutrzejszy dla
księdza i dla nieznajomego z Paryża. Więc się krzątała, chodziła, wreszcie Tomasza wyprawiła i matką się zajęła, a wieczorem, gdy się zapewniła, że matce na niczym nie braknie, zawinęła niby do portu, do pokoiku swego i przed pacierzem, i po pacierzu list Tadeusza czytała.
Nie przeszkodziło jej to najraniej ze wszystkich w domu wstać i w urządzeniu zajęć dziennych o niczym nie zapomnieć.
– Gości dziś mamy, przypomniała matce przy herbacie.
– Pamiętam o tym–odrzekła pułkownikowa.
– Może mama po przejażdżce wczorajszej znużoną się czuje i przez dziś w łóżku pozostanie?
– Nie, moje dziecko. Spałam dobrze. Śniła mi się ta sroka, o której Tomasz opowiadał. Ojciec twój, zajęcia pozbawiony, srokę biedak musztruje.
Panna Elżbieta smutnie się uśmiechnęła. Gdyby to nie o ojca jej chodziło, powiedziałaby
zapewne, że można by sobie znaleźć zajęcie inne. Ojciec ze sroką wydał się jej, jak ów więzień, co dla zabicia czasu chwyta się przyjaźni z pająkiem. Widziany przez pryzmat dziecięcej
miłości los pułkownika wydał się jej tym smutniejszy.
Zajęła się następnie ubieraniem matki.
Ubieranie matki stanowiło dla niej rodzaj przywileju. Z toaletą swoją załatwiała się prędko: myła sobie ręce, twarz i szyję zimną wodą, czesała się, warkocz uplatała, nad czołem go
obwijała, różę latem, bławatków parę na wiosnę, gałązkę jakąś w jesieni z boku wtykała i
wkładania pończoch, trzewików i sukienki dokonywała piorunem. W dniu tym miała na sobie
błękitną w paski sukienkę, osłoniętą fartuszkiem szarym; szyję osłoniła korynką białą, spod
której wyglądał sznur korali; od warkocza nad lewą skronią odbijała zielona gałązka choiny;
wszystko to razem nadawało jej wdzięk uroczy. Strój jej cechowała prostota i taniość. Cały
nie wart był więcej, niż złotych dwadzieścia, a ubierał ją lepiej, aniżeli damę, co ma do rozporządzenia miliony, suknie balowe, skomponowane przez najznakomitszego z krawców paryskich.
Na ubranie siebie strawiła czasu kwadrans. Matką zajęła się dłużej. Chodziła koło niej, jak
panna służąca; czesała ją, zaplatała, czepeczek jej na głowie układała, do mycia zlewała, suknię wełnianą na niej upinała, szal drapowała, a przy tym, odstępując od czasu do czasu, przypatrywała się, celem osądzenia, jaki, bądź część ubrania, bądź harmonia całości sprawia efekt.
Efekt zadowolił ją.
– Mama dziś pięknie wygląda.
– Powiadasz mi to zawsze – odparła pułkownikowa.
Pończochy jej i trzewiki włożyła, w rękę pocałowała i rzekła:
– Niechże teraz mama do pokoju bawialnego wyjdzie i na gości czeka.
– Spieszyć się nie mam czego. Godzina być musi nie więcej, jak dziewiąta.
Spieszyć jednak musiała, niebawem bowiem nadjechał proboszcz i, wchodząc, z pośpiechu
się wytłumaczył.
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– Przyjeżdżam wcześniej – powiadał – dlatego, żem zauważył, że mi nie służy przesiadanie się z bryczki wprost do stołu. Jakże zdrowie dobrodziejek moich?
Po przywitaniu się i zajęciu miejsca, zwrócił się do panny Elżbiety z zapytaniem:
– Pewnikiem, na pieczyste będzie kura pieczona?
– Kaczka, księże dobrodzieju, z buraczkami.
– Tym ci bardziej! Kaczka i buraczki wymagają obecności gospodyni. Proszę sobie ze mną
nie zadawać przymusu najmniejszego i uwijać się po gospodarstwie, jakby mnie nie było. Ja
tu sobie z pułkownikową dobrodziejką będę się bawił wybornie.
– Więc ksiądz dobrodziej mi wybaczy? – zapytała panna Elżbieta.
– Nie to wybaczam, ale proszę do kaczki iść, a o mnie zapomnieć i tu ani zaglądać – dodał
z przyciskiem.
– A jeżeli zaglądać będę? – zagadnęła panna Elżbieta tonem przedrzeźniającym.
– To pomyślę, że mnie pani, jeżeli nie kaczką, to buraczkami otruć chcesz.
– Jezus Maria! – zawołała, wynosząc się.
Zostawszy z pułkownikową sam na sam, odezwał się:
– -Nie tracąc czasu, moja dobrodziejko, powiem pani, że byłbym dziś i bez zaprosin przyjechał. Zachodzi bowiem interes, o którym z panią dobrodziejką pomówić mogę nie inaczej,
jak pod pieczęcią.
Palec podniósł, pułkownikowa głowę, na znak przyzwolenia na pieczęć, skłoniła.
– Ad rem82 tedy. Pani dobrodziejka życzyłabyś sobie córkę za mąż wydać?
– Na cóż innego, jak nie na zamążpójście, córki na świat przychodzą?
– Tak. Zamążpójście albo klasztor. Panna Elżbieta nie ma, jak się zdaje, na zostanie oblubienicą Chrystusową powołania.
– Nie dostrzegłam w niej tego.
– Owóż tedy – zaczął ksiądz, tabakę zażywając i nos chustką otrzepując–byłem u marszałka we względzie pośrednictwa tego. Marszałek mi powiedział, że prosił pani dobrodziejki o
pozwolenie bywania w jej domu i pani prośbę tę zbyłaś milczeniem.
– Ach! .tak – odparła. – Znalazłam się niegrzecznie. Na prośbę nie odpowiedziałam dlatego, że mi nadzieja porozumiewania się z mężem tak umysł zajęła, żem o prośbie zapomniała.
Przypomniałam sobie o niej za późno, kiedy marszałek na ganku już był.
– Czy wie pani dobrodziejka, co ona znaczyła?
– Cóż by znaczyć miała!
– Ij... – wstrząsnął ksiądz głową i wykręcił tabakierką – proszę zgadnąć przecie.
– Grzeczność sąsiedzka.
– Grzeczność, zapewne, ale nie bezinteresowna.
– Nie bezinteresowna? Nie rozumiem i nie domyślam się – odrzekła pułkownikowa.
– Widzę, że mi potrzeba rżnąć prosto z mostu, odezwał się ksiądz, nosem czmychnął i dodał: krótko powiedziawszy, marszałek starać się zamierza o rękę.
– Czyją? – wyrwało się pułkownikowej.
– A!... – ksiądz na to. – Zdaje się, że to już odgadnąć łatwo.
Pułkownikowa się szeroko otwartymi oczyma na księdza wpatrzyła. Wydawało się jej, że
ją słuch myli. Ktoś się zamierza o rękę córki jej starać – ktoś... ktosiem tym jest marszałek.
Nie – to chyba być nie może. Patrzyła więc szeroko otwartymi oczyma na księdza i nic nie
mówiła. Starała się następnie przed oczy wyobraźni swojej postać marszałka przywołać i
obok Elżusi ją postawić. Dokazała tego. Lecz to się nie zdało na nic. Marszałek pozostał marszałkiem. Elżusia Elżusią. Dalej przeto na księdza patrzyła i milczała.
– J cóż na to dobrodziejka moja? – zapytał ten ostatni.
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A d r e m (łac.) – do rzeczy, do sprawy.
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Jakby ze snu zapytaniem tym przebudzona, pułkownikowa odezwała się:
– Co?
– Marszałek obligował mnie prosić pani dobrodziejki o pozwolenie bywania w jej domu,
celem starania się o rękę panny Elżbiety.
Wysłuchawszy tego, odpowiedziała:
– Nic innego uczynić nie mogę, jak przynoszącego mi zaszczyt pozwolenia udzielić.
– I mnie się tak zdaje, dobrodziejko moja. Nie jest to deklaracja formalna, nie są to
oświadczyny. Marszałek, człowiek delikatny, prosi matki o pozwolenie ubiegania się o rękę
córki. Wiem po trosze, jak rzeczy stoją: z tego może nic nie będzie, a może będzie, kto wie?
Co do mnie, życzyłbym pannie Elżbiecie męża takiego.
– Różnica wieku – bąknęła pułkownikowa.
– Co tam! Ale obywatel słuszny, człowiek ze wszech miar godny, poważny, delikatny,
uczciwy, bogobojny, a przy tym bogaty. Z nim los panny Elżbiety byłby zapewniony. Z nim
by na powrót do świata, z którego losy ją wytrąciły, wróciła.
– Ona, ksiądz dobrodziej wie, Tadeusza kocha.
– Godny, godny – podchwycił ksiądz – bardzo godny, ale... Ja się tam na kochaniu nie bardzo, moja dobrodziejko, rozumiem. Zdaje mi się jednak, że gdybym był panną na wydaniu i
dano mi do wyboru godnego a gołego i godnego a bogatego, to bym się niedługo wahał! Bo
co to, proszę, bogatym będąc, dobrego robić można! Czy tu, powiedzmy, gdyby panna Elżbieta za marszałka poszła, potrzebowałybyście panie myśleć o sprzedawaniu pierścionków
ślubnych dla posłania pułkownikowi kilku tysięcy złotych? Co?
– Prawda – odrzekła pułkownikowa. – Ha, niech się dzieje wola Boża! Niech marszałek
bywa.
– Może się też panna Elżbieta do niego przyzwyczai, nakłoni. Czy to sobie tam Tadeusz
innej nie znajdzie? Czy się on nie pocieszy? Na miejscu jego, sam bym pannie Elżbiecie doradzał, ażeby za marszałka szła. To nie kpiny, moja dobrodziejko. Hołopiaty, Tarasówka, Lachowa, Stoki i jakaś jeszcze na Podolu wieś. Z majątków tych wykroić by można Łybedianek
cztery. Wygadał się ksiądz i na odpoczynek tabaki zażył, nos utarł, odchrząknął, chciał prawić
dalej, nie mógł jednak. W sieni słyszeć się dała rozmowa, która była certowaniem się o to, kto
pierwej wejdzie. Do salonu doszły wyrazy następujące:
– Idź ty pierwszy, obywatelu furmanie, tyś tu znajomy, więc mnie wprowadzisz.
– Niby to pan, co mnie tyle świata prowadził, nie zaprowadzi się sam?
– Głos Tomasza – odezwała się pułkownikowa.
– Hm... – odchrząknął ksiądz, wstał i ku drzwiom się skierował.
Podczas, gdy przez salon przechodził, słyszeć się jeszcze dały wyrazy:
– Chodźmy razem.
– Jakżebym ja tam, gdzie państwo, szedł! – odparł głos Tomasza.
– Ze mną iść możesz wszędzie.
Ksiądz drzwi otworzył i wezwał:
– Proszę asana.
Tomasz w sieni pozostał, a do salonu wkroczył przyzwoicie odziany młody człowiek, który
dłoń księdzu do uściśnienia podając, przemówił:
– Obywatelu kapłanie, pozdrawiam ciebie. Przedstawiam ci się tym mianem ogólnym, które się nam wszystkim razem i każdemu z osobna należy. Jestem człowiek... Po tym mianie
ogólnym następują szczególne, definiujące coraz to ściślej i specjalniej jednostkę, ale te ciebie, kapłana, nie obchodzą. Jestem trochę kapłanem i ja, o tym jednak później się rozmówimy. Teraz zaś... – obejrzał się i, pułkownikową zoczywszy, podszedł ku niej i ukłon jej głęboki złożył, mówiąc:
– Przed obywatelką matką czoło chylę. Macierzyństwo kapłanizuje niewiastę
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– Proszę pana – odparła pułkownikowa – miejsce mu na fotelu wskazując.
Ksiądz stał na środku pokoju i dłonie na brzuchu złożył. Mina jego wyrażała zdziwienie i
zaciekawienie.
– Proszę księdza dobrodzieja – odezwała się pułkownikowa.
Ksiądz usiadł.
– Pan z Paryża? – zapytała przybysza.
– Przede wszystkim – odparł zapytany – gdybym się mógł wyprosić od przezwiska „pan",
byłbym niewypowiedzianie wdzięczny, jest to bowiem w zastosowaniu do człowieka wyraz
uwłaczający w stopniu najwyższym godności ludzkiej. Pan oznacza panowanie, któż z nas
panuje? Mocarz największy jest niewolnikiem, jeżeli nie czyim albo nie czego, to namiętności
własnych, które tymi się bardziej rozwielmożniają i tym despotyczniej występują, im kto wyższe zajmuje stanowisko. Gdy przeto przemawiamy do siebie „panie", drwimy jedni z drugich.
Co innego „obywatel", jest prostym przeświadczeniem bytu. Przemawiając do kogo „obywatelu", przemawiam: „Ty, co jesteś", co załączy to samo, jakbym powiedział: „Ty, co myślisz",
albowiem: „Myślę, więc jestem", cogito ergo sum83, a zatem, ma odwrót: „Jestem, więc myślę". Gdybym przeto u obywatela kapłana i obywatelki, jeśli się nie mylę, pułkownikowej
uzyskać mógł dla siebie miano „obywatel", byłbym im wielce wdzięczny.
– To, panie, gra w wyrazy– odezwał się ksiądz.
– Wyrazy – podchwycił. – Cóż to są wyrazy? Nie „słowo" co „ciałem się stało i mieszkało
między nami?" Jak inaczej, jeżeli nie za pomocą wyrazów, wypowie obywatel kapłan myśl,
wyobrazi ideę? „Pan" więc, to drwina, a „obywatel" jest uszanowaniem godności człowieczej.
Ale – dodał – nie nalegam, apostołuję, ale nie gwałcę. Komu się mnie „panem" zwać podoba,
niech zwie. Ja sam terminu tego używam dla maskowania się i, jeżelim tu z żądaniem wystąpił, to dlatego, że pod strzechą domu tego maskować się nie potrzebuję. Jest to prolog apostolskiej misji mojej, którą rozwinę następnie. Obywatelka – do pułkownikowej się zwrócił –
zadałaś mi zapytanie jakieś.
– Zapytałam: czyś pan z Paryża?
– Tak, z Paryża. Paryż jest ogniskiem świata i ja stamtąd idę z misją apostolską, polegającą
na tym, ażeby szczepić przekonanie, żeśmy wszyscy z jednej i tejże samej gliny ulepieni.
– O tym przekonywać nie potrzeba – odezwał się ksiądz – albowiem znajdujemy to w Piśmie Świętym.
– Nie przeczę temu – odparł przybysz. – Tak, znajdujemy to w Piśmie Świętym i do tego
się nie stosujemy. Stąd na świecie panuje niekonsekwencja kolosalna, usunięcie której, walka
przeciwko niej, stanowi zadanie moje. Dzięki zadaniu memu, kwalifikacje moje szykują się
od najogólniejszych, do coraz to ściślej szczegółowych schodząc, w porządku następującym:
człowiek, konspirator, demokrata, Polak, Jan Żużel. Znajduję się na środku kół koncentrycznych, które na mnie oddziaływają i na które ja oddziaływać się staram. Misji mojej istota
prowadzi do tego, ażeby każda istota ludzka punkt ów środkowy zajęła i stała się przez to w
rzeczy, w duchu i w prawdzie człowiekiem. Jest to rzecz prosta, łatwa, a przecież jak trudna!
Nieprawdaż, obywatelu kapłanie?
Ksiądz ramionami ścisnął.
– Ty nad uczłowieczeniem człowieka pracujesz – ciągnął Żużel – ale nie konspirujesz.
Wnet przekonam ciebie, że konspiracja wprost do celu doprowadzi. Przekonam ciebie liczebnie, na podstawie tej prostej aksjomatycznej prawdy, że dwa razy dwa czynią cztery, dwa razy
cztery osiem itd. Wszak to prawda? – zapytał.
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C o g i t o e r g o s u m (łac.) - myślę, więc jestem (punkt wyjścia filozofii Kartezjusza).
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Ksiądz nie zaprzeczył, Żużel przeto wyłożył, że drogą zjednywania po dwóch, doprowadzi
do wciągnięcia do konspiracji ludność całej kuli ziemskiej i sprowadzi braterstwo i spokój na
ziemię.
Gdy rezultat ten wykazał, do saloniku weszła panna Elżbieta. Weszła, skłoniła się i miejsce
obok matki zajęła. On wstał, ukłon jej głęboki złożył, usiadł i miał minę człowieka zdziwionego. Zdawało się, jakby go olśniła. Pułkownikowa, popatrzywszy na pannę Elżbietę wzrokiem, w wyrazie którego odbiła się rozmowa z księdzem o marszałku, przemówiła:
–Pan Żużel z Paryża przybywa.
–I przywozi nam – odrzekła panna Elżbieta – wiadomości o znajomych.
– Przywożę co innego – odparł Żużel – ale i o znajomych wiadomości udzielić gotów jestem, bylebym wiedział, o których mianowicie.
– Zupa na stole – szepnęła panna Elżbieta matce.
– Proszę panów – odezwała się pułkownikowa, wstając i otwierając pochód przez sień do
pokoju jadalnego.
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XVII
Żużel był wyrazem tego nastroju egzaltacyjnego, który w epoce owej przebijał się ogólnie
w społeczeństwach ludzkich i znajdował przedstawicieli swoich przeważnie w gronie pomazańców poezji. Natchnienia ich wystrzelały z gruntu, przesiąkłego romantyzmem i mistycyzmem. Rzesze za nimi nie szły, ale się rozczytywały w Księgach pielgrzymstwa, w Dziadach i
oni przez to na świeczniku stali, pociągając na drogę apostolstwa osobistości pojedyncze,
nurtowane pragnieniem czynu. Żużlów było niewielu, byli atoli i to nie za granicą tylko. Towiański z głębi Litwy na zachód taradajką litewską przyjechał i zaszczepił mistykę z subtelnych najsubtelniejszą. Takim był nastrój momentu. I dziś, gdyby się pilnie poszukało, Towiańscy znaleźliby się, ale – towiańczyków nie ma. Język przeto, jakim Żużel przemawiał,
odpowiadał nastrojowi momentu, dziwił, interesował jednak.
Tym, co on głosił, najmniej interesowała się pułkownikowa. Słuchała, wyrazy jej w uszach
brzmiały i przechodziły mimo. Myśl jej zaprzątała całkowicie wiadomość, udzielona przez
księdza, a tycząca się losu jedynego jej i całą miłości macierzyńskiej potęgą kochanego dziecka.
Obiad przeszedł dobrze. Przy obiedzie zawiązała się pomiędzy panną Elżbietą a Żużlem
znajomość bliższa i gdy towarzystwo do saloniku powróciło, młodzi ludzie znajdowali się na
stopie tej poufałości, jaka się w towarzystwie sama przez się urabia. On prawił, wykładał –
ona z zajęciem słuchała i wywody jego uznawała. Snuły się bowiem około tych podstaw i
celów etycznych, które stanowią istotę nauki Chrystusowej. Żużel wykazywał w zastosowaniu
nauki tej niestosowności i niekonsekwencje, którym sam proboszcz zaprzeczyć nie mógł.
– Tak, o! tak – powtarzał od czasu do czasu, akcentując uznanie niuchami tabaki.
Panna Elżbieta pytania zadawała. W szeregu zapytań przyszło w sposób naturalny następujące:
– Wszystko to prawda, co pan powiada, ale, jak złemu zaradzić? jak dobre sprowadzić?
– Za pomocą konspiracji – odrzekł – konspiracji, opierającej się we względzie formalnym
na tej prawdzie arytmetycznej, że dwa razy dwa czynią cztery. Chodzi o to, ażeby każdy Polak-konspirator-demokrata człowiek zjednał dwóch. Nie chodzi o nic więcej.
– Zjednałeś pan dwóch?
– Niestety, jednego dopiero – wyznał – ale dobrego, bo grzesznika nawróconego, który
udawał barona i stroił się w pawie pióra próżności. Drugiego mam na oku, młody człowiek,
roztropny, prawy, zacny, którego matce pokłonić się miałem, ale dziś się od obywatela furmana, Tomasza Hruźdy, dowiedziałem, że wczora pogrzebaną została.
– Pan Tadeusz Miarnowski! – wykrzyknęła panna Elżbieta.
– On, we własnej osobie.
– Paneś go zjednał?
– Powiedziałem, że mam go jeno na oku. Nie, nie zjednałem jeszcze. Mówiłem z nim razy
parę i mam niejaką nadzieję, że oczy jego przejrzą.
– Zna go pan blisko?
– Znamy się z sobą niedługo, lecz wiele.
– I on w Paryżu?
– W Paryżu.
– Cóż porabia?
–Nie umiem obywatelce opowiedzieć szczegółowo, co dawniej porabiał; wiem jeno, że się
uczył, na wykłady chodził, pracował i w czasach ostatnich niedostatku zaznał, chciał bowiem
za pośrednictwem moim dostać w fabryce świec i mydła posadę, która się od dawna komu
128

innemu dostała. Obecnie kręto koło niego. To mu jednak nie przeszkodzi, niedostatek bowiem
duszę hartuje i człowieka na drogę człowieczeństwa wyprowadza. „Zaprawdę – powiedział
Chrystus – prędzej wielbłąd przejdzie przez dziurkę od igły, aniżeli bogacz wejdzie do Królestwa Niebieskiego". Obywatelu kapłanie, czy nie powiedział tego Chrystus?
Ksiądz głową wstrząsnął, tabaki zażył i odrzekł:
– Powiedział.
– Owóż obywatel Tadeusz Miarnowski znajduje się obecnie w gronie tym, przed którym
Królestwo Niebieskie otworem stoi. W chwili tej osobą swoją stoi on na trzecim do uczłowieczenia stopniu: jest naprzód Tadeuszem Miarnowskim, po wtóre Polakiem, po trzecie demokratą, ma więc do przekroczenia jeden jeszcze konspiratora stopień. Liczę na to, że na szczebel przedostatni z ochotą wstąpi, gdy się z niedostatkiem za bary powadzi.
Dodawać nie potrzeba, że pannie Elżbiecie serce w piersi mocno kołatało, gdy o Tadeuszu
słuchała. Chciała się szczegółów dowiedzieć jak najwięcej, Żużel atoli do tego, co powiedział,
nic dodać nie umiał, a przy tym ustawicznie opowiadanie topił w doktrynie politycznospołeczno-filozoficznej, apostolskiej. Apostołował, apostołował i do tego doszedł rezultatu,
że pułkownikowa, zajęta zamiarami marszałka, nie słuchała go zgoła, panna Elżbieta, zaniepokojona Tadeuszem, słuchała w roztargnieniu, ksiądz zaś drzemał, od czasu do czasu budził
się, tabaką nos napychał, palce otrzepywał i, niby wyrzeczone przez Żużla zdanie aprobując,
odzywał się przeciągle:
– Aaa-ha!
I znów w drzemaniu się pogrążał.
Apostoł jednak precz apostołował, prawił, zatrzymywał się, odpoczywał, gestykulował a
ciągnął, aż się znużył. Znużenie zamanifestowało się za pomocą ochrypnięcia. Ochrypł i zamilkł, a gdy on zamilkł, ksiądz się obudził, oczy przetarł, ziewnął, krzyżykiem sobie gębę
otwartą zaznaczył, gromko odkaszlnął, wstał i przemówił:
–Wszystko to pięknie, ale komu w drogę, temu czas. Może dobrodziej do mnie się na
bryczkę przysiądzie?
– Dokąd? – zapytał Żużel.
– Podwiozę do Łybedianki, sam zaś pojadę dalej, do Szemraniówki, dowiedzieć się muszę
do pasieki, której tam pni kilkanaście na hodowli mam.
–Pasieka! – podchwyciła panna Elżbieta. – Ksiądz dobrodziej nie wie, po czemu teraz patoka i wosk?
– Nie wiem, moja dobrodziejko. A macie tego dużo?
– Jest trochę.
– Wosk, jeżeli nie drogi, dla kościoła bym zabrał. Doczekamy, da Bóg, jarmarku, to się o
cenie dowiemy.
Pożegnał się z pułkownikową i panną Elżbietą, i do Żużla się zwracając, zapytał:
– Cóż tedy, jedziemy, obywatelu?
– Jedziemy, kiedy tak, obywatelu kapłanie. Ja tu – do pani się zwrócił – powrócę jeszcze,
mam bowiem – do panny Elżbiety słowa te wystosował – z obywatelką do dobicia targu. Do
zobaczyska przeto.
Z paniami się pożegnał, na bryczkę obok księdza wsiadł i w pół godziny później wysiadł
na podwórku u Kopciewicza, który na powitanie gościa wyszedłszy, gdy księdza Polińskiego
ujrzał, poty go prosił i molestował, aż wysiadł i on.
– Na momencik tylko – zastrzegał się ten ostatni.
– Na momencik – zastrzegał się pan Onufry. – Mam jeno coś do pokazania.
To, co do pokazania miał, był to arkusz papieru, zapełniony mnożeniem przez dwa cyfr: 2,
4, 8, 16 itd. aż do 484489216, która przez dwa pomnożona w rezultacie dawała 968978432.
Oznaczało to ludność kuli ziemskiej.
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– A co? – zapytał Onufry księdza.
– Ano – odpowiedział ksiądz, na bok nieco głowę przechyliwszy.
– Liczyłem od rana i doszedłem. Oto do czego, czarno na białym, prostą drogą konsternacja prowadzi.
– Co za konsternacja? – zareplikował ksiądz.
– Konturbacja – poprawił się pan Onufry.
– Konspiracja – poprawił z przyciskiem Żużel.
– Ach! prawda – zawołał pan Onufry. – Liczyłem, liczyłem i liczby mi tak do głowy nalazły, że się w niej pomieszało. Więc tedy, oto do czego, księże proboszczu dobrodzieju, doprowadza konstypacja.
– Konspiracja – łagodnie, ale dobitnie, tonem prośby, dłoń wyciągając, przemówił Żużel.
– Niech tam będzie, co chce! – odrzekł ksiądz – konstypacja, czy konspiracja. Mnie do pasieki spieszno. Bądźcie mi, asindzieje dobrodzieje, zdrowi.
Pan Onufry, który licząc, odkrycie jakieś uczynił i chciał je pokazać, prosił, molestował,
lecz się ksiądz uprosić nie dał.
– Ja nie rachmistrz, nie matematyk – tłumaczył się.– Nie znam się na tym. Przy tym do
pszczół mi się śpieszy.
Zatrzymać się nie dał. Żużel sam na sam z panem Onufrym zostawszy, przemówił do niego
głosem słodkim i łagodnym.
– Obywatelu eks-rachmistrzu, zapamiętaj to sobie: nie konsternacja, ani konturbacja, ani
konstypacja, ale konspiracja.
– Konspiracja – powtórzył Kopciewicz.
– Otóż to. Wyłożyłem ją argumentacyjnie i liczebnie w Stokach i, tego pewny jestem,
obywatelki tamtejsze obmyślają i obliczają.
– Kto by tam obliczył! Kobiety? – odparł pan Onufry tonem lekceważenia.
– Kobieta głowę węża starła – odpowiedział Żużel.– Obywatelka Elżbieta posiada do ścierania głów wężom warunki odpowiednie. Rozmyśla ona nad tym, co słyszała ode mnie.
Panna Elżbieta w rzeczy samej rozmyślała i to nawet nad tym, co od Żużla słyszała, nie
nad tym jednak, co się jemu wydawało. Rozmyślania jej przedmiotem był Tadeusz. To, co się
o nim dowiedziała, zatrwożyło ją. Dociskał mu niedostatek. Dostać się chciał do fabryki
świec i mydła, i nie dostał się. Nie doszedł go przeto zasiłek pieniężny, jaki mu matka wysłała. Oto, nad czym panna Elżbieta rozmyślała. Niepokoiło ją to w stopniu wysokim i w niepokoju swoim znajdowała pociechę w tym, że był sposób zaradzenia niedostatkowi młodego
człowieka – chodziło jeno o pośpiech.
– Mamo – odezwała się do pułkownikowej wkrótce po wyjeździe gości – mnie się zdaje,
że mamie wypada dać panu Ryszardowi znać o nadarzającej się sposobności i przesłania do
pana Tadeusza listu. Inaczej go nieprędko wiadomość o śmierci matki dojdzie.
– Zapewne – odrzekła pułkownikowa.
– Mama do niego słów kilka napisze.
– Napiszę.
– Czy mu nie można napomknąć, że i pieniądze dałyby się przez tę sposobność przesłać?
– A! te, co sędzina przesłała?
– Zdaje się, że rąk jego nie doszły.
I opowiedziała, co o sytuacji Tadeusza mówił Żużel.
– Zachodzi tu ta trudność – zauważyła pułkownikowa – że nie możemy przed Ryszardem
drogi, którą przesyłka pójdzie, odkrywać.
– Czyżby nam nie ufał?
–O ufność się upominać nie możemy. Wspomnę mu jeno, że się sposobność zupełnie pewna do posłania listów i pieniędzy nastręcza. Nalegać nie mogę.
130

– Jeżeli on zwlekać zechce – zauważyła panna Elżbieta tonem takim, jakby do siebie mówiła. – Dlaczegóż by jednak zwlekać miał.
List pułkownikowa napisała. Spodziewać się jednak należało, że Ryszard do Stoków
przyjedzie, calem zasięgnięcia bliższych w rzeczy przesyłki pieniężnej informacji. Nie uczynił
jednak tego, ograniczając się na tym, że pułkownikowej grzecznie podziękował i do listu do
niej dołączył list opieczętowany do Tadeusza.
Pannę Elżbietę to poruszyło. Oburzyła się. Losy Tadeusza ją obchodziły. Przypomniała sobie przedśmiertne zlecenie sędziny i uważała siebie za egzekutorkę jej woli. Rady jednak nie
było. Pozostawało listy jak najśpieszniej do Paryża wyprawić. Zrobiła to jeno, że w liście do
ojca dopisała, że pan Tadeusz może bratu na ręce pułkownikowej odpisać i że pułkownikowa
podejmie się przesyłki pieniężnej.
– O, gdybyż się marszałek zgodził jak najrychlej! – wyrzekła życzenia.
Życzenia te ziściły się nazajutrz.
Dzielne cztery konie, w lejc założone, w chomątach krakowskich przywiozły do Stoków, w
eleganckim,. otwartym, wiedeńskim powozie marszałka Godziębskiego. Występowanie takie
nie było bez myśli ukrytej. Pojazd elegancki i konie piękne posiadają własność oddziaływania
silnie na wyobraźnię panien na wydaniu. Wobec panny Elżbiety ta jeszcze zachodziła okoliczność, że pamiętała ona taki pojazd i takie konie, jako własność swoją, z której ją losy wyzuły i z którą do porównania miała wózek ekonomski i bronowłoki. Przypuszczać było trudno, ażeby pragnąć nie miała do jeżdżenia pojazdem wiedeńskim, końmi cugowymi powrócić.
Przypuszczenie podobne wydawało się przeciwnym naturze rzeczy, mianowicie zaś próżności
niewieściej. Jakoś w rzeczy samej owa natura rzeczy odezwała się, nie w pannie na wydaniu
jednak, ale w matce. Pułkownikowa, gdy marszałka na podwórko wjeżdżającego przez okno
zobaczyła, gdy stangret w liberii z bicza palnąwszy, półkole zatoczył i przed gankiem konie w
pełnym kłusie na miejscu osadzał, doznała olśnienia i szepnęła cicho:
– Dziecko moje ...
W słowach tych zawarło się pod adresem córki życzenie.
Marszałek wydał jej się obecnie mniej dla Elżusi na męża niestosownym, aniżeli wówczas,
kiedy ksiądz o zamiarach jego jej powiedział. Wówczas sądziła na pamięć; dziś widziała i
różnica wieku nie raziła jej. Powitała go uprzejmie. On rękę jej ucałował i rzekł:
– Dziękuję pani za pozwolenie, łaskawie mi udzielone.
– O, panie marszałku – odpowiedziała.
Marszałek obok niej usiadłszy, tak rzecz wyjaśnił:
– Nie taję przed panią, że mną interes powoduje. W wieku moim ludzie bez interesu
związków małżeńskich me zawierają. Okryłbym się śmiesznością, gdybym występował w roli
Adonisa. Mam córki, kocham je i pragnę im dać wzór, który by one naśladować mogły. Posagu nie potrzebuję, a wzoru lepszego jak panna Elżbieta, nie znajdę. Tłumaczę się więc pani
jasno, co do mnie; co zaś do panny Elżbiety, wiem o tym, że się ona rozkochać we mnie nie
może. Ale się może ze mną oswoi i w celu tym. będę jak najrozleglej korzystał z łaskawego
pozwolenia pani, bywając sam i, jeżeli pani pozwoli, przysyłając dziewczęta swoje.
– Proszę pana – odrzekła.
– Jeżeli nie ja – ciągnął – to one może serce panny Elżbiety pozyskają i matkę sobie zdobędą.
– O panie – wtrąciła.
– Niech mnie pani o to w obecności panny Elżbiety poprosi. Muszę się z panią zmawiać –
dodał tonem na poły żartobliwym – i zawierać przymierze z matką, celem podbicia serca córki.
– Obiecuję panu – zaczęła pułkownikowa – być sprzymierzeńcem wiernym, nie ręcząc za
rezultat
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– A! – odrzekł z gestem protestacji, wykonanym głową i obydwiema rękami.
– Pragnę szczęścia mego dziecka. Mam pana, panie marszałku, za człowieka honorowego i
bardzo zacnego.
– Jeżeli pragnienie moje spełni się, zapewnienie szczęścia pani z łatwością mi przyjdzie;
ona mi sama w tym pomoże.
Rozmowę tę przerwało wejście panny Elżbiety. Nie wiedząc, o co chodzi, weszła ze swobodą nieświadomości. Marszałek zręcznie materię rozmowy zmienił, nadając jej obrót taki,
jakby była ciągiem dalszym poprzedzającej.
– Więc tedy, jak pani dobrodziejce pułkownikowej mówiłem, droga do przesłania listów
jest zupełnie pewna i szybka, jest to bowiem droga bankierska. Za tygodni parę listy w Paryżu
będą.
– Czy i odpowiedzi równie prędko nadejdą? – zapytała panna Elżbieta.
– Przed dniem Wszystkich Świętych odpowiedź pani przywiozę.
Pannie Elżbiecie uradowanie zapromieniło się na obliczu.
– Dziękuję panu, panie marszałku.
– Wypadnie stąd ta dla mnie przyjemność, że mnie panna będzie z niecierpliwością wyglądała.
– Elżusia – podchwyciła pułkownikowa – wyglądałaby pana i bez listów, gdybyś raczył
częściej nas odwiedzinami swoimi zaszczycać i jeżeli nie listy, to córeczki swoje nam przywozić.
– Ach! moje panny – marszałek na to. – Sprawiłyby one paniom ambaras niesłychany.
Zawiązała się zwyczajna w razach podobnych dyskusja, która skończyła się tym, że marszałek uległ, z tym atoli zastrzeżeniem, że ponieważ zatrudnienia nie pozwolą mu w czasie
najbliższym córkom towarzyszyć, więc on przyśle je z niańkami.
– Panie wiedzą – odezwał się – nie są to panny słuszne: Terania lat czterech nie skończyła,
Zosia półtora roku dobiega.
– Potrafię może pobyt im u nas uprzyjemnić – odparła panna Elżbieta.
– Przyjadą one z lalkami i książkami.
– Więc się już uczą? – zapytała tonem zdziwienia.
– Pozwolę sobie dzieł parę nowych pani do odczytania udzielić.
– O, dziękuję panu! – wykrzyknęła ze źle powściągniętym uniesieniem. – Ja czytam tak
mało!
Bieda i kłopoty odsunęły panie Szalawskie od literatury, która niegdyś była dla nich chlebem powszednim. Marszałek słów kilka o niej powiedział; nazwisk parę autorów wymienił,
zaciekawił; następnie o muzykę potrącił i ofiarował się nuty przysłać.
– Niestety – panna Elżbieta na to. – Z nut bym korzystać nie mogła. Muzyka wymaga studiów, a ja bym na studia cierpliwości nie miała.
Wyraz „cierpliwości" podstawionym został zamiast wyrazu „czasu". W położeniu, w jakim
się znajdowała, jeden był synonimem drugiego. Panna Elżbieta grywała i grać jednak mogła
tylko o szarej godzinie, a więc z pamięci; posiadała biegłość, zamiłowanie i uczucie; zapominała się niekiedy przy polonezach Ogińskiego, lub przy dumach ukraińskich, na temat których
fantazjowała; ale się to zdarzało rzadko z powodu braku czasu i rozdrażnienia, w jakie muzyka wprawiała pułkownikową, która muzykę lubiła, lecz jej długo słuchać nie mogła. Wymówić się przeto musiała od ofiary marszałka, którą w innych warunkach przyjęłaby z radością.
– Skądże ze strony marszałka grzeczności dla nas tyle? – zapytała matki po odjeździe gościa.
– Przypomniał sobie o nas.
– Niepokoją mnie jednak trochę dzieci jego.
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– Czemu? – odparła pułkownikowa ze zdziwieniem, pochodzącym stąd, że wiedziała, jak
Elżusia dzieci lubiła, jak dzieci chłopskie nosiła, bawiła, całowała, jak się nimi cieszyła.
– Panięta – odrzekła. – Obejść się z nimi nie będę umiała, a przy tym czas mi będą zabierały.
– Pomogę ci – odpowiedziała pułkownikowa.
Ku wieczorowi się już miało, kiedy rozmowa ta toczyła się między matką a córką. Przerwało ją nagłe i niespodziewane wejście człowieka w odzieży rzemieślnika wędrownego.
Wszedł i u progu stanął.
–Niech będzie pochwalony...
– Na wieki wieków... – odpowiedziała panna Elżbieta, ku przybyszowi podchodząc.
– Nie raczą wielmożne wesprzeć czym człowieka w podróży?
– A dobrze, pójdźcie za mną – odparła – ku drzwiom się zwracając.
– A co, prawda, że mnie poznać nie sposób? – zapytał przybysz głosem, w którym tak pułkownikowa, jak panna Elżbieta od razu Żużla poznały.
Jednej i drugiej okrzyk zdziwienia z piersi się wydarł.
– A co? – powtórzył Żużel.
– Jakżeś się pan zmienił!
– Konspiracja, obywatelko, konspiracja. Raz taki, znów inny, a zawsze jednakowy. Różnica w jedności i jedność w różnicy. Wprowadziłem konspirację na drogę praktyczną, na którą –
rzekł tonem uroczystym – obywatelko, zapraszam, wzywam ciebie.
– Panie–odparła panna Elżbieta zdumiona.
– Skojarz się ze mną węzłem nierozerwalnym, a skojarzeni, zostaniemy rodzicami ludzkości odrodzonej.
– Co to znaczy?
– To znaczy, że widok twój zapalił w sercu moim płomień ów tajemniczy, ów znicz, który
utrzymuje matka natura i obudził w duszy natchnienie. Złącz się ze mną i chodź. Ja uzupełnię
ciebie, ty uzupełnisz mnie. We dwoje staniemy się potęgą, której się nie oprą bramy piekielne.
Opasz biodra swoje i chodź: wzywam ciebie!
Wyrazy ostatnie wymówił z gestem, który to sprawił, że pułkownikowa wstała, wyszła i z
pokoju przyległego słyszeć się dał wybuch śmiechu, któremu uległa. Panna Elżbieta usta sobie zagryzła. Żużel prawił dalej:
– Udamy się wprost do obywatela-kapłana i on nam stułą ręce symbolicznie zwiąże. Symbol spoi nas na jedność w różności, pomnażając kombinacje różności ogromnie. Wzywam
ciebie... chodź!
– Panie–zaczęła panna Elżbieta, namyślając się, co by mu odpowiedzieć mogła.
Żużel jednak do słowa przyjść jej nie dał. Przybrał postawę imponującą, rękę wyciągnął i,
palcem na nią wskazując, przemówił:
– Po raz trzeci i ostatni, w imię ludzkości, co się przez nas odrodzi, wzywam ciebie:
chodź!
– Nie pójdę! – odrzekła krótko a stanowczo.
Żużel popatrzył na nią przez chwilę. Wzrok jego napełnił się wyrazem żalu i smutku niewysłowionego. Patrzył i po niejakimś czasie przemówił rzewnie, łagodnie i spokojnie:
– Odpychają mnie ludzie. Przywykłem do tego. Odepchnięcie jednak twoje, obywatelko,
zabolało mnie tu, na pierś sobie pokazał. – Ha!
Ku drzwiom się zawrócił.
– Może pan spocząć i posilić się zechce? – zapytała panna Elżbieta wzruszona. Serdecznie
się jej żal bowiem zapaleńca zrobiło.
– Spocząć? – dziękuję. Bądź zdrowa, obywatelko, bądź zdrowa... na wieki... – odrzekł,
drzwi otworzył i wyszedł.
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Z sieni doszedł odgłos deklamacji wierszowanej.
„Tutaj zachód, a tam wschód,
Tu południe, północ tak;
Przez pustynie ziem i wód
Cztery wichry wieją wspak.
Ponade mną niebios sklep,
A przede mną dziki step”.

Przez okno go panna Elżbieta na podwórzu widziała. Szedł, kijem wymachiwał i deklamował.
Pożegnała go westchnieniem.
Była o nim pomiędzy nią a pułkownikową mowa. Rozwiązać nie umiały pytania: czy on
nieszczęśliwy, czy nie? Pułkownikowa tego była zdania, że podobni do niego ludzie stwarzają
sobie świat urojony i w świecie tym znajdują zadowolenie. Panna Elżbieta czuła, że mu przykrość wielką sprawiła, jeżeli nie cierpienie zadała.
W świecie urojonym cierpieć można rzeczywiście.
Czyż nie cierpiał Gustaw, Werter? Obawiała się przeto o Żużla; pragnęła o nim wiadomość
mieć i dlatego z pośpiechem wyszła na powitanie Kopciewicza, który nazajutrz po południu
przyjechał.
– Jest u pana pan Żużel? – po przywitaniu zapytała.
– Ślady po nim zastygły – odpowiedział. – Przypuszczałem, że go tu jeszcze zastanę.
– Wczoraj był i odszedł.
– Nie wie pani dobrodziejka, dokąd się udał?
– Nie wiem.
– A! – zawołał. – A ja do obywatela Żużla taki mam we względzie konfirmacji ważny interes! Mówiąc to, trzymany w ręku rulon papierów ukazał.
– O cóż chodzi?
– Chodzi, pani dobrodziejko, o obliczenie. Odkryłem, że na polu zjednywania konfirmacyjnego, zatrzymać się należy nie na stopniu dwudziestym dziewiątym, ale na dwudziestym
siódmym. A! – westchnął z akcentem przykrości doznanej.
– Proszę pana – odezwała się, drzwi wchodowe wskazując.
– Czasu nie mam. Pracuję, pani dobrodziejko– odrzekł, do sali jadalnej wchodząc. –
Wchodzę na to jeno, ażeby pani dobrodziejce ogrom pracy swojej pokazać.
Rulon na stole położył, rozwinął i pokazał arkusze, zapełnione mnożeniem i dzieleniem.
– Widzi, pani dobrodziejka. Byłem przecz lat trzydzieści, bo jeszcze u nieboszczyka,
świeć, Panie, duszy jego! – starosty, dziadka pani dobrodziejki, rachmistrzem i nigdym nie
rachował tyle.
Palcem wskazał na nakreślone tu i ówdzie figurki, złożone z dwóch linii równoległych,
przeciętych przez dwie inne równoległe. Przedstawiały one cztery kąty, cztery otwarte równoległe boki i jeden w środku czworobok. Figury tego rodzaju służą do gry, zwanej szubieniczką. Na arkuszach pana Onufrego były one zapełnione cyframi. Staruszek wskazał jedną
mianowicie, w kwadraciku której widzieć się dawała cyfra 44 i rzekł:
– Niech jeno pani dobrodziejka przeczyta.
– Czterdzieści cztery... – wymówiła panna Elżbieta.
– O... – odezwał się, palec podnosząc. – Kiedy na to obywatela Żużla uwagę zwróciłem,
powiedział: – „A imię jego czterdzieści i cztery..." Wiedziałem ja o tym dawno. To imię roku... W roku czterdziestym czwartym nastąpią wielkie, bardzo wielkie rzeczy: biały Arab w
Horyniu konie poić będzie... Mówiłem mu to.
– Cóż on na to?
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– Nic tak dalece. Ale – dodał, arkusze zwijając – na odchodnym powiedział mi wyraźnie,
że idzie do pani dobrodziejki, do obywatelki Elżbiety, ażeby ludzkość odrodzić. Spodziewałem się przeto, że go w Stokach zastanę.
– Był, ale odszedł.
Staruszek skrzywił się, w głowę się podrapał i rzekł:
– No! Nie ma co. Gdy wróci, niech mu pani dobrodziejka oświadczyć raczy, że mam do
niego wedle konsternacji interes wielki, bardzo wielki.
– Czyż on wróci? – zapytała panna Elżbieta tonem wątpliwością zaakcentowanym.
– Bez wątpienia – odpowiedział Kopciewicz. – On o pani dobrodziejce i o konsternacji pozawczora wieczór i wczora, póki nie odszedł, ustawicznie gadał. Gęba mu się nie zamykała.
Obywatelka Elżbieta i konsterbacja, konsterbacja i obywatelka Elżbieta. Przekonany byłem,
że go w Stokach zastanę.
– Widzi pan, nie ma.
– Mocno mnie to dziwi. Ale on wróci. O, wróci! Niechże pani dobrodziejka – dodał prośby
tonem – nie zapomni zapowiedzieć mu, że mam do niego wielki, bardzo wielki, wedle stopnia
interes.
– Nie zapomnę.
– Bo do czegóż dwudziesty dziewiąty, kiedy dwudziestego dziewiątego podzielić nie można, ani na dziewięć, ani na trzy?
Panna Elżbieta nic na to odpowiedzieć nie umiała. Ramionami wzruszyła i odrzekła:
– Nie rozumiem, panie kochany.
– Uhm... –mruknął. – Zrozumieć nie tak to łatwo. Ano, rady innej nie ma, tylko na obywatela Żużla powrót czekać. A tymczasem, do stópek się pani dobrodziejki ścielę.
Panna Elżbieta na obiad go zapraszała. Podziękował, przeprosił i wymówił się, jako czasu
nie ma.
– Życie nasze, pani dobrodziejko, krótkie, a ja już osiem na grzbiecie dźwigam krzyżyków:
trzeba po sobie coś ludziom zostawić.
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XVIII
O Żużlu słuch zaginął. „Jak mokry jaskier zeszedł – jak ognik nocny przepadł". I pannie
Elżbiecie, jak Kopciewiczowi, wydawało się, że wróci; w przewidywaniu tym przysposobiła
na intencję jego coś na kształt nauki moralnej, mającej na celu ściągnięcie go z wyżyn apostolskich na poziom trosk powszednich. Pozostało to jednak przy niej. Konspirator nie pojawił się. Nadeszła zima, spadły śniegi, pocieszyły mrozy – gdzieś zapewne, niby zając, zaskoczył.
Przez czas ten odbywało się formalne serca jej oblężenie, oblężenie prowadzone przez siły
sprzymierzone matki i marszałka, którym biernie, chętnie jednak i z przekonaniem pomagał
poczciwy, a pułkownikowej i córce jej szczerze życzliwy proboszcz hołodarecki.
Marszałek atakował z całą sztuki oblężniczej znajomością. Nie narzucał się osobą własną.
Do szturmu przygotowawczego posłał straż przednią, która wystąpiła pod postacią dwóch
jasnowłosych dziewczynek, przedstawiających się tak, że odepchnięcie ich było rzeczą niemożliwą. Dzieci w ogóle posiadają moc ujmowania. Moc ta potęguje się w dzieciach pańskich, otoczonych urokiem odzieży odpowiedniej, czystości i swobody. Pięknie ubrane, umyte, uczesane, nakarmione, malutkie marszałkówny pociągającymi były. Pierwsze ich ukazanie
się zachwyciło pannę Elżbietę. Zaniechała dla nich pilnej jakiejś roboty i bawiła je, bawiąc się
sama szczebiotem dziewczynek, z których starsza, Terenia, rozmawiała już, młodsza zaś, Zosia, od tego zaczęła, że ją „mamą" nazwała.
– Zosiu, Zosieczko ty moja – odpowiedziała jej panna Elżbieta, dziecię na ręce biorąc i
pieszczotami ją okrywając. – Mama? mama?
Zosia na to, w oczy jej patrząc:
– Mama...
Pannę Elżbietę drażniło to w sposób rzewny i rozkoszny.
Pułkownikowa, z boku patrząc, uśmiechała się,
Dzieci odczuwają dobroć i piękno. Dwa te warunki panna Elżbieta posiadała i stąd wywierała na marszałkówny urok, który to sprawił, że się dziewczynki od razu do niej przygarnęły.
Młodsza zwłaszcza, jak skoro ją ujrzała, wnet się jej z rąk niańki oddała. Starsza wzdragała
się trochę, boczyła się, lecz oprzeć się nie zdołała, gdy w słuchu jej zabrzmiał dźwięk głosu,
gdy w oczęta jej weszło wejrzenie panny Szalawskiej. Stało się. Ona podbiła dzieci, dzieci
podbiły ją.
Wizyta druga nastąpiła wprędce. Dzień był słotny i zimny i wizyty tej w Stokach zgoła się
nie spodziewano.
– Nie myślałam, że dziś przyjedziecie – rzekła panna Elżbieta do jednej z dwóch nianiek.
– Proszę pannuńci – odpowiedziała – Terenia tak się naparła do „mamy", że jaśnie wielmożny pan konie założyć kazał, taj posłał.
– To się tobie tak do mnie zachciało? – zapytała panna Elżbieta dziecka, które szyję jej rączętami obejmowało.
Pułkownikowa wabiła do siebie starszą:
– Pójdźże do babuni.
Panna Elżbieta, ponosiwszy Zosię trochę i wycałowawszy ją, przemówiła do niej:
– Babuni cię oddam. Pozostań u babuni na kolanach, a mama pójdzie i dla Zosi mleczka
przygotuje, i powróci niebawem.
Pułkownikowa dziecinę przemawianiem i pierniczkiem ujęła i panna Elżbieta do zajęć gospodarskich odeszła. Zajęcia te wkluczały w siebie przygotowanie dzieciom podwieczorku,
który one spożyły pod okiem rzekomej babuni i rzekomej mamy.
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W sposób ten pod strzechą dworku w Stokach znalazła się dla marszałkówien babunia i
mama.
Za trzecim razem z dziećmi przyjechał sam marszałek i nie zabrał z sobą nianiek. Okoliczność ta zniewoliła pannę Elżbietę do pojazdu wychodzić, ażeby dziewczynki z niedźwiednic,
w które pozawijane były, powyjmować. Dało to jej sposobność dotykać się materaców i powlekających je sukien cienkich pojazdowych, oddychać tą wonią szczególną, którą z siebie
wydziela dostatek, doznawać pomocy poważnego, usłużnego a zgrabnego lokaja, który się
przed nią giął.
Marszałek do niej z pretensją wystąpił:
– Paniś mi dziewczęta oczarowała.
– Wywieramy chyba na siebie czar wzajemnie. Mogę o oczarowanie siebie oskarżać córki
pańskie.
– Szczęśliwy jestem, że córki moje na panią – wyraz ten wymówił z przyciskiem lekkim –
wpływ taki wywierają.
– Ja dzieci w ogóle lubię – odparła, jakby broniąc się przeciwko jakiejś niezrozumiałej dla
niej insynuacji.
Mówiono o porze roku, o chmurach śniegowych, o perspektywach, w jakich ukazywała się
droga sama.
– Powinnibyśmy mieć sannę dobrą – odezwał się marszałek – śnieg bowiem upadnie na
ziemię zmarzniętą. Będę mógł pannom moim uciechę sprawiać, która – dodał – nie będzie
zupełną, jeżeli w niej panie udziału wziąć nie raczą.
Tyczyło się to przejażdżek saniami. Panna Elżbieta, przez propozycję tę zaskoczona, nie
wiedziała, jak na nią odpowiedzieć. Ale pułkownikowa z odpowiedzią pośpieszyła:
– Będzie to – rzekła – rzecz taka prosta, a tak dużo nam samym przyjemności przynosząca,
iżby ze strony naszej okrucieństwem było odmawiać uzupełnienia uciechy pannie Teresie i
pannie Zofii.
Marszałek podziękował. Podano herbatę. Przy stoliku zawiązała się rozmowa o pułkowniku, w której panna Elżbieta brała udział dorywczy, będąc zajętą z jednej strony nalewaniem
matce i marszałkowi do szklanek, z drugiej dziewczynkami. Zosia u niej na kolanach siedziała i z rąk jej nie schodziła, kiedy się ona około samowara krzątała.
Tegoż samego dnia z wieczora śnieg padać zaczął i nazajutrz biała opona osłoniła ziemię
całkowicie. Drzewa przysypał puch biały. Zima weszła w całym majestacie swoim, poważna i
milcząca w polu, rozbrzmiewająca świegotem ptasząt małych i krakaniem wron w pobliżu
mieszkań ludzkich.
Około pierwszej po południu z brzękiem i podzwanianiem zajechały sanie odkryte przed
ganek, a w saniach z pomiędzy futer wyglądały dwie rumiane twarzyczki dziewczęce. Ze
stopnia, albo raczej z ławeczki z tyłu sani przytwierdzonej, zeskoczył poważny lokaj, wszedł
do salonu, pokłonił się siedzącej w nim pułkownikowej i wygłosił wyrazy następujące:
– Jaśnie wielmożny marszałek kłania się jaśnie wielmożnej pani i prosi, aby raczyła z jaśnie wielmożną panną wziąć w rozporządzenie swoje sanie i konie.
Panna Elżbieta znajdowała się przy saniach, obok dziewczynek. Matka na nią przez okno
zapukała i, gdy weszła, rzekła:
– Wybierajmy się. Niech dzieci długo nie czekają. W chwilkę później, pułkownikowa i
panna Elżbieta, jedna na prawo, druga na lewo, dziewczynki pośrodku, zajęły miejsca w saniach futrami wyłożonych i białym brązem okutych. Lokaj, otulając je i fartuch zapinając,
zapytał:
– Dokąd jasna pani jechać rozkaże?
– W pole, w step – odpowiedziała panna Elżbieta, która, jeżeli się tak wyrazić wolno, poczuła w sobie krew.
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Gdy cztery lotne wzdłuż zaprzężone konie, po huknięciu na nie przez stangreta i lekkim
klaśnięciu nad nimi batem, wyniosły sanie za wieś; gdy na prawo i na lewo rozwinęła się bezbrzeżna, gładka, biała, milionami brylantów roziskrzona równina; gdy mroźne powietrze
ożywczą strugą do płuc wpłynęło, prawnuczce wojewodzińskiej i kasztelańskiej nozdrza się
rozdęły, policzki pokraśniały, oczy zajaśniały – poczuła się w żywiole swoim – podawała naprzód ramiona, jakby skrzydła rozwijała.
Ej, step ukraiński! – Ileż on uroków ma latem i zimą, dla tych zwłaszcza, co się w nim bez
troski rozpatrywać mogą!
Taką właśnie beztroskę panna Elżbieta w sobie w tej chwili poczuła. Siedziała na futrach
puszystych; futra ją osłaniały, otulały, ciepła jej udzielały; wiatr stepowy owiewał; dzielne
konie niosły: tak bywało dawniej – tak niedawno! Wydało się jej, że to dawniej wskrzesiło się
nagle; złudzenie zmieniło sanie, konie i służbę marszałka w jej sanie, w jej konie, w jej służbę. Żywo jej w pamięci stanęło, jak to ongi używała tak samo i, wodząc obecnie oczyma po
polach, nie myślała o krzewiącej się pod śniegiem pszenicy, nie obliczała kóp, nie wymiarkowywała dochodów – używała, duszą całą używała – upajała się ruchem, widokiem, powietrzem. Opanował ją czar jakiś niepojęty.
Czar ów pękł, jak skoro powróciła. Powróciły i dzieci do Stoków na podwieczorek i uradowane garnęły się, i szczebiotały do niej. Ona je w milczeniu, z roztargnieniem poiła i karmiła, z pośpiechem je obsługiwała, wyprawiła i, po odjeździe dziewczynek, wnet w liście
Tadeusza ten ustęp, w którym on jej „do widzenia" przesyła, odczytała. Odczytanie ustępu
tego taki wywarło skutek, jaki na rozbieganie wskazówki zegara wywiera zawieszenie wahadła. Przywróciło w niej równowagę. Uspokoiła się i oddała zwykłym zajęciom gospodarskim.
Od czasu tego jednak z żywą niecierpliwością wyglądała odpowiedzi od ojca.
Przejażdżki z dziećmi powtarzały się, o ile na to pogoda pozwalała. Panna Elżbieta nie
zawsze udział w nich brała. Wyręczała ją pułkownikowa, której one służyły. Marszałek przyjechał w dzień Wszystkich Świętych z przeprosinami. Odpowiedzi z Paryża nie były jeszcze
nadeszły.
– Spodziewam się lada dzień – powiadał. – Zaszło jakieś niezrozumiałe mi spóźnienie.
Prosiłbym panie o wybaczenie, gdybym się do winy poczuwał. Ale prosić mam o co innego.
Zbliżają się kontrakty kijowskie, na które jechać muszę. Dzieci zostaną same: czy nie byłoby
to ze strony mojej śmiałością zbyteczną, gdybym poprosił o gościnność dla nich?
– Ależ najchętniej! – odparła pułkownikowa.
– Sprawią one ambaras.
– Ambaras by sprawiły, gdyby to były panny słuszne.
W kilka dni później kozak z Hołopiat przywiózł w torbie list od marszałka przepraszający,
że dla spraw ważnych osobiście przybyć nie może, oraz listy z Paryża.
Nie były to listy wesołe: nie uradowały one czytelniczek; zdziwiło je jednak zawiadomienie pułkownika o otrzymaniu w Bordeaux dwóch tysięcy franków. Skąd pieniądze te pochodziły?
– Co to znaczy? – pytała matka córki.
– Co to znaczy? – pytała córka matki.
– Ktoś posłał, ale skąd i kto?
Nad rozwiązaniem zagadki tej długo myślały i na żaden domysł wpaść nie mogły, albo raczej wpadały na dwa równie nieprawdopodobne.
– Chyba ksiądz – powiedziała pułkownikowa – a może...
– Co, mamo?
– Powiedziałabym, że marszałek, gdyby stosunki jego z nami przed półrokiem były tym,
czym są od tygodni sześciu.
– Ani marszałek, ani ksiądz – odpowiedziała panna Elżbieta.
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List Tadeusza do brata, gdyby był otwarty, byłby je może na drogę naprowadził. Tadeusz
zawiadamiał Ryszarda o otrzymaniu 500 rubli i cyfrę wyrażał we frankach. On otrzymał i
pułkownik otrzymał. Tożsamość cyfry mogłaby sprowadzić domysł jakiś. Opieczętowanie
listu odejmowało możność tworzenia domysłów jakichkolwiek. pozostawało odesłanie listu
brata Ryszardowi. Odesłanie uskutecznionym zostało niezwłocznie przy kilku słowach od
pułkownikowej, upraszającej Ryszarda o zawiadomienie, jako list rąk jego doszedł. Ryszard
odpisał, ale o liście tylko, o schedzie – ani słowa. Było to zawiadomienie bardzo grzeczne,
poprzedzające podziękowanie uprzejme. I tyle.
Pułkownikowa i panna Elżbieta nie wiedziały, co o tym myśleć.
– Pokazuje się, że do Ryszarda trzeba będzie wyraźnie napisać – zauważyła pułkownikowa.
– Albo pojechać – odparła panna Elżbieta.
– Żadnej z nas jechać nie wypada. Młodzi państwo wizyty w sąsiedztwie pooddawali, do
nas nie zajrzeli.
– Interes z etykietą się nie liczy.
– Zawsze jednak nie wypada. Przy tym list wyzwie odpowiedź na piśmie, która nad odpowiedzią ustną ma przewagę ogromną.
– Byłabym wszakże za tym, ażeby księdza proboszcza o wręczenie listu poprosić.
Pułkownikowa zgodziła się na to. Proboszcz do Stoków zaglądał; przyjechał nazajutrz i
zjechał się z marszałkiem. Nie wydało się paniom za rzecz stosowną przy marszałku sprawy
tej wytaczać. Mówiło się o otrzymanych wiadomościach ogólnie; panna Elżbieta czytała z
listu ojcowskiego ustępy; wzmianka o kaporalu wywołała o tytoniach w ogóle i o francuskich
w szczególności gawędkę, w której marszałek dawał objaśnienia, tyczące się dochodów, jakie
rząd francuski z opodatkowania tytoniu ciągnie. Mówił o kaporalu.
– Czyż w rzeczy samej jest to tytoń taki niedobry? – zapytała jedna z pań.
– Francuzi w nim smakują, przywyknąć można. Marszałek oświadczył się z gotowością
dalszego w przesyłaniu korespondencji pośredniczenia. Pułkownikowa mu dziękowała; on
podziękowaniom się bronił; panna Elżbieta zahazardowała się z zapytaniem, tyczącym się
przesyłek pieniężnych.
– O! – odpowiedział – łatwość przesyłania pieniędzy jest zupełną.
Tak się zdarzyło, że marszałek wyjechał pierwej, aniżeli ksiądz. Po wyjeździe jego wnet
się panna Elżbieta do księdza zwróciła i sprawę mu przedstawiła.
– Hm? – dobrodziejko moja, dobrze, odwiezienia listu podejmę się – odpowiedział proboszcz – składając się tym, żem przez Stoki przejeżdżał i list gotowy znalazł. Ale się do
spraw tego rodzaju mieszać nie mogę.
– Chodzi jeno o wyjednanie przyśpieszenia posyłki pieniężnej.
– A jeżeli pan Ryszard pieniędzy nie ma?
– Wziął przecie posag w workach z karbowańcami.
– Wziął... zapewne... – odparł ksiądz. – Może jednak worków tych rozwiązać nie zechce.
– To być chyba nie może! Miałżeby nie dopełnić zobowiązania własnego i woli matki nieboszczki?
Ksiądz tabaki zażył, palce strzepnął i odpowiedział:
– Nie do pana Ryszarda piję, ale w ogóle powiadam, że na świecie, moja dobrodziejko,
zdarzają się ludzie różni: i tacy, i owacy. Ręczę, że marszałek na przykład, gdyby się zobowiązał, toby dotrzymał i wolę nieboszczki by spełnił. Czy – zapytał – wiesz, dobrodziejko,
dlaczego on do Stoków córeczki swoje przysyła?
– Nie wiem, księże dobrodzieju.
– Marszałkowa nieboszczka powiedziała mu, iżby pragnęła, ażeby córki z ciebie wzór
brały.
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Na wyrazy te panna Elżbieta spłonęła. Ksiądz prawił dalej:
– Za marszałka przeto ręczyć można; co się zaś Ryszarda Miarnowskiego tyczy, czy ja
wiem?
– Pana Tadeusza brat rodzony.
– Cóż stąd?
– Ten taki...
– Godny – podpowiedział ksiądz. – Godny, ani słowa, tym godniejszy, że jak pułkownik
pisze, pracy się chwycił i to pracy ciężkiej, ale... jedna i ta sama jabłoń rodzi jabłka zdrowe i
jabłka robaczywe. Nie ma co, tak na świecie bywa. Wszelako ja tego do pana Ryszarda nie
stosuję i list mu zawiozę, jeżeli pani dobrodziejka sobie życzysz tego.
– W takim razie lepiej, zdaje się, przez umyślnego mu go posłać.
– I ja tak myślę. Mnie, księdzu, nie przystoi wtrącać się w sprawy brzęczące. To nie mój
departament. Ja – dodał na pół żartobliwie – czekam na dobrodziejkę ze stułą przed ołtarzem.
– O... – odparła – długo, jak się zdaje, ksiądz czekać będziesz.
– Kto wie, moja dobrodziejko, kto wie. Jeżeli ci się trafi człowiek uczciwy, zacny, godny,
poważny, nie wiercipięta, nie pędziwiatr, toć go nie odepchniesz.
Panna Elżbieta nic na to nie odpowiedziała. Milczała i po chwili milczenia odezwała się:
– Co to jest, księże dobrodzieju, zecerka?
– A to, moja dobrodziejko, składanie liter.
– Pracaż to ciężka?
– Ano... Polega ona na tym, że od rana do wieczora stać trzeba przed stołem, na którym w
przedziałkach zsypane jest abecadło ołowiane, każda litera, każdy znak pisarski osobno.
Chwytać i składać należy, rzucając ręką, jak daleko ona sięgnie i nie myląc się. Pod wieczór
zecerowi w krzyżach trzeszczy, gdy ręką jakich trzydzieści tysięcy razy machnie. Lżej jest
zające szczuć...
Panna Elżbieta westchnienie w sobie stłumiła.
Po odjeździe księdza nastąpiła pomiędzy Stokami a Woronkowem wymiana listów. Ryszard, podziękowawszy pułkownikowej za łaskawe bratem jego interesowanie się, oświadczył, że on sam sposób przesłania Tadeuszowi pieniędzy obmyśli.
Była to odprawa na czysto. Odpowiedź ta pannę Elżbietę zirytowała, oburzyła, niepokoiła
tak dalece, że kiedy marszałek, na kontrakty wyjeżdżając, dzieci do Stoków przywiózł, sprawę jego przed nim wytoczyła.
Zmieszało to pułkownikową mocno, pułkownikowa bowiem, przywiązawszy się do myśli
wydania córki za marszałka, lękała się, ażeby się ta czymś wobec niego nie skompromitowała.
Kompromitacja wszakże nie nastąpiła. Panna Elżbieta wprowadziła sprawę przedmiotowo,
powiedziawszy o przypadającej na Tadeusza schedzie, o położeniu jego w Paryżu, o woli nieboszczki sędziny co się tyczy niezwłocznego wysłania pieniędzy i o opieszałości Ryszarda.
Pułkownikowa podchwyciła:
– Pan Tadeusz był przy mężu moim adiutantem i mąż mój interesuje się żywo tym młodym
człowiekiem, pełnym zalet jak najpiękniejszych.
– Wiem o tym – odrzekł marszałek – wiem. Tadeusza Miarnowskiego znałem. Spotykałem
go w domu u państwa w Łybediance, przy tym razy parę z pułkownikiem do Hnyłopiat przyjeżdżał. Zapatrywałem się wówczas na niego, jako na młodzieńca nadziei pełnego. O, pamiętam go. Z oczu mu dobrze patrzyło.
Wyrazy ostatnie wymówił z gestem odpowiednim, przerabiając sobie przed oczyma własnymi palcami i patrząc na pułkownikową.
Gdyby zamiast na pułkownikową, wejrzenie był na pannę Elżbietę zwrócił, zobaczyłby, co
jej, w chwili kiedy on o Tadeuszu mówił, z oczów patrzyło. Wzrok jej promienił się, z czoła
duma biła. Spojrzał na nią, kiedy blask przygasł już nieco, i rzekł:
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– Wątpić nie można, że Ryszard bratu należność odeśle.
– Wątpić nie można – potwierdziła panna Elżbieta – ale zwleka i zwlekanie Bóg wie, jak
potrwa długo.
– Hm? – delikatna materia – odparł marszałek. – To od niego całkowicie zależy.
– Czyżby nie można – prośby tonem, dłonie składając, zapytała – na pana Ryszarda wpłynąć?
– Można spróbować – odpowiedział marszałek. – Na kontraktach się z nim spotkam zapewne.
– Wyświadczyłbyś pan przysługę wielką panu Tadeuszowi i sprawił przyjemność wielką
memu mężowi, gdybyś na przyśpieszenie wypłaty wpłynął! – podchwyciła pułkownikowa,
uprzedzając córkę, która by może inaczej, jaskrawiej to samo powiedziała była.
– W takim razie – odparł marszałek – spotkanie się z Miarnowskim sprowadzę umyślnie.
Szkoda, że nie wiedziałem przedtem. Tygodni temu parę byłem w Woronkowie, rewizytując
młode małżeństwo.
– Jakże pani? – zapytała pułkownikowa, chcąc jak najrychlej rozmowę do materii innej
zwrócić.
– No, tak – odrzekł – nie wdzięczna, ale gościnna.
– Miła?
– Uhm, dosyć... Ryszard, jak się zdaje, jest w żonie rozmiłowany, równie jak pani w nim, a
– zakończył uwagą – jak skoro w małżeństwie istnieje miłość wzajemna, to i dosyć.
– Miłość wzbudzić umieją niekiedy kobiety bardzo nieładne – zaczęła pułkownikowa i
wymieniła nazwisko damy jakiejś wdzięków pozbawionej, która ongi jaśniała na horyzoncie
warszawskim.
– Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba, rzekł sentencjonalnie i materię rozmowy
zwrócił na córeczki swoje, które na kilka tygodni w Stokach pozostawały.
Zalecał im, ażeby grzeczne były dla „babuni" i dla „mamy".
– Grzeczność Tereni i Zosi jest pewną, dlatego że się opiera na przyjaźni, jakąśmy sobie u
nich zyskać umiały, odezwała się panna Elżbieta.
– One panią pokochały – odparł marszałek – i uważają za swoją...
– Swoją wielką przyjaciółkę, odrzekła panna Elżbieta, biorąc Zosię na ręce i przechodząc z
nią do pokoju przyległego.
Marszałek pułkownikową w rękę pocałował i zapytał półgłosem:
– I cóż?
– Elżusia pana bardzo szanuje...
– Ryzykować się jednak jeszcze nie można?
– Nie wiem, prawdziwie.... – odpowiedziała pułkownikowa, uprzytomniając sobie żywe
zajęcie się córki sprawą Tadeusza.
– Nie, jeszcze nie można – podchwycił marszałek. – Im bliżej pannę Elżbietę poznaję, tym
bardziej się niepowodzenia lękam, czuję bowiem dla niej coś więcej, aniżeli ten. szacunek
pierwotny, na którym interes oparłem... Ryzykować się więc boję, wyraźnie boję i dlatego,
ażeby zawodu nie doznać, gotów jestem pierwej do pułkownika pojechać, jego wstawienie się
uzyskać i, w takowe zbrojny, o rękę córki pani się oświadczyć.
– Ona ojca bardzo kocha – rzekła pułkownikowa.
– Na wstawienie się przeto pułkownika, jeżeli je uzyskam, liczyć można?
– O można – odpowiedziała. Za wnijściem panny Elżbiety marszałek panie Szalawskie i
dziewczęta pożegnał. Dworek w Stokach zmienił się na kilka tygodni zimowych w rodzaj
klatki, w której szczebiotało dwoje ptasząt, wylatując od czasu do czasu na wolne powietrze,
marszałek bowiem zostawił do rozporządzenia pani Szalawskiej sanie, konie, służbę całą.
Codziennie rano, niekiedy dwa razy dziennie kozak z Hnyłopiat po rozkazy przyjeżdżał; rząd141

ca dowiadywał się co dni parę, zgłaszając się po dyspozycje; cały nastrój był taki, że faktyczne w kluczu hnyłopiatskim przez zimę panowanie znajdowało się w Stokach.
W lutym marszałek powrócił i przywiózł upominki dla dzieci i dla pań – dla tych ostatnich,
jak powiadał, słabe za wyświadczone mu dobrodziejstwo wywdzięczenie. W skład upominków nie wchodziło nic takiego, co by upokarzającą dumę bogacza znamionowało. Nie ofiarował klejnociku żadnego. Pułkownikowa dostała szal ciepły i berlacze z futerkiem, panna
Elżbieta Mickiewicza, Zaleskiego, Goszczyńskiego, Gosławskiego i Odyńca w ładnej oprawie; dla pań obydwóch przywiózł dziesięć funtów konfitur i baryłeczkę kawioru. Panie podziękowały, a panna Elżbieta zapytała:
– Nie zapomniał pan o panu Tadeuszu?
– Nie, pani. Z bratem jego mówiłem. Ryszard powiada, że mu sprawa ta na sercu ciąży, ale
Tadeusz strwonił podobno pieniądze poprzednio mu posłane i zachodzi obawa, ażeby nie
strwonił również schedy, która stanowi cały jego majątek.
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XIX
Wiadomo, w jaki sposób Tadeusz pieniądze strwonił. Strwonił w rzeczy samej – i to w tejże niemal chwili, gdy dostał. Przez ręce mu się tylko przesunęły. Zasiłek, który od majora
Ziomskiego otrzymał, starczył mu nie na długo. W tydzień później znów bez grosza był i,
niby mucha w ukropie, kręcił się za posadą, której na żaden żywy sposób dostać nie był w
stanie. Miał to, co ludzie nazywają „pechem". Doszło w końcu do tego, że nie miał za co
chleba kupić. Na wypadek ten atoli posiadał jeszcze rekurs w spinkach, klamerkach, zegarku
z łańcuszkiem, w odzieży wreszcie. Depcąc bruk paryski za posadą, wydeptał sobie ścieżkę
do zakładu wypożyczającego na zastaw, zwanego Mont de Piété. Wszedł tam, rozpatrzył się,
widział co i jak czynią inni i dał w zastaw szpilkę z brylancikiem, za którą dano mu kwit i
wypłacono franków trzydzieści kilka. To mu ducha nieco podniosło. Obiad zjadł i do kawiarni
się udał.
– Dostałeś, jak widzę, posadę – odezwał się jeden z Polaków, widząc go w humorze dobrym.
– Licha tam! – odparł. – Fant zastawiłem i pokarmiłem się dziś uczciwie.
Mimo stołów przechodząc, spostrzegł w zajmowanym zwykle przez Żużla kącie osobistość, na wzór i podobieństwo Żużla się zachowującą. Zbliżył się i o uszy jego obiły się wyrazy:
– Pozdrowienie, obywatelu.
Głos był mu przez pół znajomy. Naprzeciwko usiadł i odezwał się:
– Nie jesteś przecie obywatel Żużel.
– Nie, alem przez niego zjednany i jego miejsce zastępuję. On i ja dwa ciała, jedna dusza.
Na dowód, mam od niego do ciebie słów kilka, a raczej nie od niego, ale ręką jego pisany list
od człowieka, znanego ci z bliska.
– Masz list ten przy sobie?
– W domu zostawiłem. Przyniosę ci go w przyszłą sobotę.
– Szkoda.
– Powiem ci od kogo, doszedł bowiem rąk moich niezapieczętowany.
– Od kogo?
– Od obywatela furmana, Tomasza Hruźdy.
– Z Bordeaux?
– Z Dijon...
– Skądżeby się w Dijon Tomasz wziął?
– Nie wiem, stamtąd pisze.
– Cóż pisze?
– Pozdrawia cię i zawiadamia, że pozdrowienie twoje zaniesie matce twojej, wędruje bowiem na-Ukrainę w towarzystwie obywatela Żużla.
– Rzecz osobliwa! Wyglądam z Bordeaux wiadomości i oto dochodzi mnie wiadomość, z
której jakieś jeno domysły snuć mogę. Czyżby nie można przyśpieszyć wręczenia mi listu
tego?
– Można. Znajdź się jutro o ósmej rano na ulicy de l'Ancienne Comédie. Spotkamy się i list
ci wręczę. Uprzedzam cię jednak, obywatelu, że nie wyczytasz w nim nic więcej nad to, com
powiedział.
– Więc obywatel Żużel na Ukrainę pociągnął? Jakaż szkoda, żem o tym nie wiedział, byłbym mu polecenia różne dał!
– On, z Paryża wychodząc, nie miał wyraźnie wytkniętego celu wędrówki.
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– Byłby mi może posadę swoją odstąpił.
– Jam ją zajął. Jeżeli jednak, obywatelu, posady potrzebujesz, dam ci....
– O, dobroczyńco! – zawołał Tadeusz – jaką?
– Wymagającą zręczności.
– Zdaje się, żem zręczny.
– I dyskrecji.
– Budzisz we mnie, obywatelu, ciekawość.
– Kiedy tak, zejdziemy się więc jutro nie rano i nie na ulicy, ale o siódmej, na obiedzie.
Dał adres restauracji i zapytał:
– Masz się w co odziać?
– Mam.
– Nie wyniosłeś jeszcze odzieży swojej au clou?84
– Nie jeszcze, mimo, że jej to grozi.
– Trzeba, ażebyś miał wygląd przyzwoity. Otóż wszystko. Do jutra tedy. Dyskrecja. Zatrzymaj rozmowę naszą przy sobie, wiesz bowiem: konspiracja...
Po zamienieniu słów kilku jeszcze Tadeusz przysiadł się do majora Ziomskiego, pił kawę,
grał w domino, wygrał i, ponieważ wygrał, nie potrzebował przeto za kawę płacić, a zatem do
damy kontuarowej się zbliżać.
– Ja tedy płacę – odezwał się major. – Spodziewam się, że pani Labiche nie będzie mnie o
ciebie nagabywała.
– Czyż nagabuje? – zapytał Tadeusz..
– Pyta o ciebie. Nie widziała cię przez dni kilka i dowiedzieć się chciała o powodach twego niebywania.
– Major przecie nie skompromitował mnie wobec niej.
– Jakżebym cię skompromitować miał?
– Odkrywając przed nią stan mój majątkowy. Straciłbym u niej na wartości, gdyby się dowiedziała, żem goły
– Ubóstwo nie poniża – odrzekł major.
– Ale nie w oczach episjerki.
– Dopytywała się o twoje nazwisko, o adres.
– Ciekawa!
– Nieodrodna Ewy córa.
Jeżeli ciekawą była pani Labiche, to ciekawość nie mniejsza dręczyła Tadeusza. Tyczyła
się ona owej posady, którą mu zastępca Żużla ofiarował, a obok tego i osobistości zastępcy.
Co to za jeden? W głowie jego zdawało mu się poznawać coś znajomego, jakiś niby dźwięk
dawno słyszany i zapomniany. Dźwięk ów wszakże do żadnego, jako oznaka i jako wskazówka, doprowadzić go nie mógł rezultatu. Nieznajomy nieznajomym i zagadkowym pozostawał.
O godzinie oznaczonej udał się do restauracji wskazanej, zajął przy jednym ze stolików
miejsce, kazał sobie zupę podać i nie wypróżnił jeszcze talerza do połowy, kiedy zastępca
Żużla usiadł naprzeciw niego.
– Dobry wieczór, obywatelu.
Poznał go po głosie, poznał go zresztą i po rysach oblicza, które jednak miały inny, aniżeli
wczora akcent, tak że gdyby nie wiedział, że to ten sam człowiek, wziąłby go był za osobistość inną.
– Zmieniasz się, obywatelu, niby kameleon.
– Ano... konspiruję. Hm – dodał z uśmiechem – na konspiracji świat się, jak na osi, obraca.
– Jak to rozumiesz? – spytał już na ulicy.
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– Konspirujemy każdy przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko każdemu.
Przeszli ulic kilka i weszli do domu, w którym wprowadziwszy Tadeusza do złożonego z
dwóch pokojów apartamenciku na drugim piętrze, zastępca Żużla tak przemówił:
– Jesteś u mnie. W mieszkaniu tym nazywam się Alfons Tarapacki. To maska. Mieszkam
gdzie indziej. Tu cię trochę podcharakteryzuję i pójdziemy. Na zegarek spojrzał. Mamy czas.
Rzekłszy to, wyjął z komody pudełko, z którego wydobył szczoteczki i pędzle, i rzekł:
– Poddać się musisz operacyjce niebolesnej. Podmaluję cię i ufryzuję.
Dla Tadeusza wszystko to zagadkowym było i dlatego poddał się operacji, która zresztą me
potrwała długo. Wytrzymał kilka pociągnięć pędzlem po twarzy i czole, i kilka przeciągnięń
szczoteczką. Następnie włosy i wąsy jego podległy czesaniu, przypiekaniu i pomadowaniu.
Zastępca Żużla o kroków parę odstępował, od czasu do czasu przypatrywał się, wreszcie Tadeuszowi zwierciadło podał.
Tadeusz sam siebie nie poznał. Rysy pozostawały te same, ale wyraz onych zmienił się zupełnie. Zadziwiło go to.
– Posiadasz rysy konspiratorskie – rzekł X. – luboć w ogóle my mężczyźni, mając do rozporządzenia nasze włosy krótkie, wąsy, faworyty, brwi, okulary, kombinować możemy do
nieskończoności zmiany oblicza. Gdybyś ze znajomych kogo spotkał, nie pokazuj po sobie, że
go znasz. Chodźmy, po bulwarach się przejdziemy.
Na bulwarach, przed jedną z kawiarni kawę pili; X. cygaro palił i około dziesiątej wprowadził Tadeusza nieopodal stamtąd do kamienicy, w której na tak zwanym entresol wszedł z nim
do pokoju, mającego pozór biura bankowego. Za okratowaniem przy dwóch okienkach siedziało dwóch jegomości. X. podszedł do jednego z nich i ten, spojrzawszy na niego i popatrzywszy na Tadeusza, odezwał się:
– To dobrze – i dodał po chwili: – Po pięć tysięcy.
Wnet potem nastąpiło wręczanie pieniędzy. Częścią złotem, częścią srebrną monetą, w
części w papierach ów jegomość wyliczył X. pięć tysięcy franków, którymi on sobie pugilares
i kieszenie napychał.
Tadeusza to w zdumienie wprawiło. Gdy przeto na niego kolej przyszła, zapytał:
– Ależ, co to znaczy?
– Nie pytaj. Rób jak ja i wiedz jeno, że to nie twoje, bierz przeto z sumieniem czystym.
– Cóż to jest?
– Konspiracja.
Tadeusz do okienka przystąpił. Kasjer wyliczył mu również w monecie różnej pięć tysięcy
franków, które on, nie posiadając sakiewek odpowiednich, po kieszeniach lokować musiał.
Kasjer zwrócił się do zastępcy Żużla z zapytaniem:
– Nazwiska?
– Książe A. Sapieha, hrabia B. Krosnowski – odpowiedział tenże.
– Pienądze oddaję i uciekam – odezwał się Tadeusz.
– Głupstwa nie rób! Końca czekaj! Droga konspiracji praktycznej nie może być tą drogą
zwyczajną, którą przechodzisz, wstając z łóżka na to, ażeby do łóżka powrócić.
Uprowadził go na schody oświetlone, na które wchodząc razem z kilku płci obojej osobistościami, mówił dalej:
– Niczemu się nie dziw, rób, co inni będą robili, i nie odzywaj się do mnie głośno, po polsku zwłaszcza.
Na pierwszym piętrze mimo szwajcara dwaj konspiratorowie weszli do przedsieni dużej, a
z przedsieni wkroczyli do obszernej, rzęsiście oświetlonej sali, zajętej licznym, około stojącego pośrodku ogromnego stołu, skupionym towarzystwem.
– To dom gry – rzekł półgłosem Tadeusz do towarzysza.
– Nie inaczej – odpowiedział tenże.
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– Ja nie grywam. Nie miałem do gry pociągu nigdy. Nie umiem.
– Spróbuj. Grać będziesz nie na rachunek własny.
– I przegram pieniądze cudze.
– Za przegraną nie odpowiadasz, wygrana nie do ciebie należy. Siadajmy.
Usiedli. Zastępca Żużla szepnął Tadeuszowi do ucha:
– Stawiaj, kiedy i ile ci się podoba.
Młody człowiek, od chwili w której w kasie wyliczono mu pieniądze, czuł się w położeniu
lunatyka. Szedł na oślep, usiłując zatrzymać się, a nie mając do zatrzymania się mocy. Pociągnęła go zagadkowość, która pociągowej siły nie traciła, zaprowadziła do domu gry i posadziła przy stole. Zrazu siedział, udziału nie biorąc; rozpatrywał się, oczyma powodził. Towarzystwo składało się z osób płci obojga. Tadeusz zatrzymywał wzrok to na poważnych osobistościach męskich, to na obliczach młodzieńczych, to na pomarszczonych twarzach dam starych, to na kwitnących licach kobiet młodych. Po niejakimś czasie śród postaci nieznanych
dostrzegł znajomych; tu jednego, tam drugiego, ówdzie trzeciego itd.; do ucha zastępcy Żużla
nachylił się i szepnął:
– Generał, wojewoda Cybulski, hrabia Polizał.
Ten odszepnął:
– Arystokracja i demokracja nasza schodzą się na gruncie neutralnym. Stanowi to domów
gry zaletę ogromną neutralność owa. Stąd nieraz arystokrata wychodzi demokratą, gdy się do
centima zgra – i dodał: – stawiaj.
Tadeusz stawiać zaczął na kolory, na numery – na numery i na kolory, że zaś o grze, w
wojsku służąc, posiadał wyobrażenie niejakie, więc i parole giął i innych technicznych sposobów stawiania używał. Raz przegrywał, znów wygrywał; pieniądze zbierał, nie licząc; po
niejakimś czasie na numer postawił kwotę znaczniejszą i bank mu wyliczył sześćdziesiąt kilka
tysięcy. Wygrana ta wrażenie sprawiła. Zwróciły się na niego spojrzenia i lornetki, a dokoła
stołu poszeptem wymawiano dwa wyrazy: prince Sapieha... Bankiera przegrana ani trochę nie
zmieszała. Z zimną krwią ciągnął grę dalej. Tadeusz zmów stawiał, znów wygrywał i przegrywał swobodnie. Nagle poczuł, że mu ktoś na ramię dłoń położył, obejrzał się i byłby się
zerwał, gdyby go zastępca Żużla za połę nie przytrzymał i do ucha mu nie szepnął:
– Pieniądze nie twoje.
Ten, co mu się ramienia dotknął, przemówił po polsku:
– Brawo, książe. Niech pieniądze francuskie przechodzą do kieszeni polskiej. Widocznie
pieniądze twoje posiadają siłę magnetyczną, nie tak jak moje. Zgrałem się do feniga.
Tadeuszowi gorąco się zrobiło, krew mu do głowy falą wielką uderzyła. Tego, co do niego
przemawiał, znał dobrze; on zaś dalej prawił:
– Stawiać co już nie mam. Pożycz mi franków parę tysięcy: jestem Pafnucy Bumbiński,
generał, z imienia mnie, hem – chrząknął – znasz.
Znał go Tadeusz nie z imienia tylko.
– Wygram, zwrócę natychmiast, przegram, zwrócę później.
– Na grę nie pożyczam – odpowiedział X.
– Na grę nie pożyczam – odpowiedział Tadeusz zmienionym, z powodu zmieszania
ogromnego, głosem.
– Ani z wygranych?
– Ani z wygranych.
– Otóż to, arystokracja nasza! Pal ją diabli! – wygłosił generał patetycznie, splunął i wyszedł.
W Tadeuszu nie rychło gorączka, w jaką go to intermezzo85 wprawiło, ostygła.
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Gra zakończyła się sporo po północy. Kiedy goście opuszczać salę zaczęli, Tadeusz towarzysza zapytał:
– Cóż my ze sobą zrobimy?
– Wynośmy się.
I poprowadził go przez drzwi boczne na schody kręcone, którymi gdy zeszli, znaleźli się w
kasie za kratkami wobec stołu. Do stołu podszedł jegomość jakiś poważnie wyglądający, głową ku nim uprzejmie skinął, i rzekł:
– No, wypróżniajcie kieszenie, panowie.
X. pieniądze z kieszeni wydostawać się jął i na stół je składał. Za przykładem jego poszedł
Tadeusz. Jegomość poważny, z boku stojąc, przypatrywał się z uśmiechem na ustach operacji,
polegającej na zupełnym kieszeni wszystkich wypróżnieniu.
– Ależ tu są i pieniądze moje własne – odezwał się Tadeusz. – Zastawiłem wczora szpilkę
brylantową.
– Moja wina – odparł X. – uprzedzić cię zapomniałem, ażebyś pieniędzy przy sobie nie
miał. Odbijesz je jednak.
Jegomość poważny otworzył im drzwiczki kratkowane; wyszli; X., miejsce na ławeczce
zajmując, rzekł:
– Poczekajmy chwilę.
Za kratki weszło jegomościów kilku. Nastąpiło obliczenie pieniędzy. Słyszeć się co chwila
dawały wygłaszane, przy dźwięku metalu i szeleście papieru, liczby. Skończyło się to wkrótce
i przez okienko odezwało się wezwanie:
– Panowie!
X. się zerwał, do okienka podszedł i, odwróciwszy się, podał Tadeuszowi franków dwadzieścia.
– Notre hesogne est finie86 – rzekł, wychodząc
Na ulicy Tadeusza pod ramię ujął i tak zaczął:
– Pojąłeś tedy o co chodzi, ale nie wiesz, jak w robotę tę wszedłem. Wyłożę ci to! Pryncypał Żużla, dyrektor towarzystwa asekuracyjnego, jest jednym ze spólników domu gry. Chciał
on Żużla zużytkować, ale. z Żużlem ładu trafić nie mógł i we mnie dopiero znalazł człowieka
swego. Oddałem się mu w tym widoku, że odterminuję, mechanizm zgłębię i bank założę.
Czego nam bowiem brak? – pieniędzy i raz jeszcze pieniędzy. Pieniądze są środkiem dowodniejszym, aniżeli „słowo", są fundamentem pewniejszym, aniżeli granice zasady. Demokracja,
gdy się na pieniądzach oprze, sto głów hydrze zetnie i zwycięsko z walki wyjdzie. Dlatego to
wprowadziłem ciebie, demokratę z przekonania. Zadanie, jak widzisz, nie trudne, polega bowiem całkowicie na tym, ażeby dziś pod taką postacią i pod takim nazwiskiem, jutro pod
owaką postacią i pod owakiem nazwiskiem do sali wchodzić, i grać w tym celu, ażeby stawki
wielkie wygrywać. Pełnimy funkcję ludzi słomianych... hommes de paille, wyraźnie wabców.
Jutro po Paryżu całym gruchnie wiadomość, którą gazety powtórzą, że książę Sapieha, sto,
dwieście, trzykroć sto tysięcy franków wygrał. Po niejakimś czasie ty znów, pod postacią
zmienioną i pod nazwiskiem, dajmy na to, jakiegoś hrabiego de Colonna wygrasz trzydzieści
tysięcy, a fama rozniesie: pół miliona. Bankowi robi to wziętość, nam zaś daje praktykę, znajomość rzeczy i dochodzik skromny, ale niezawodny. Liczyć można, na mniej więcej pięćset
franków miesięcznie. C'est beau, n'est-ce pas?87
Przy zapytaniu ostatnim Tadeusz, który wykładu całego w milczeniu wysłuchał, drgnął, rękę swoją spod ramienia X. wysunął i odrzekł:
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N o t r e b e s o g n e... – nasza praca skończyła się.
C’ e s t b e a u... – to piękne, nieprawdaż.
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– Nie, nie znajduję ja tego ani pięknym, ani dobrym, ani pożytecznym. Zarobek dzisiejszy
sumienie by mi palił. Oto masz franków dwadzieścia, zabierz je sobie, baronie Kundelski.
Poznać ciebie zrazu nie mogłem, poznałem jednak w końcu. A, bywajcie mi, panie zdrów!
Wyrazy te wyrzekłszy, udał się w kierunku przeciwnym i słyszał za sobą w ciszy nocnej
wołanie:
– Głupstwo! Co za głupstwo! Co za kolosalne głupstwo!
Głupstwo to wykierowało Tadeusza w sposób taki, że nazajutrz klamerkę zastawić musiał.
Po klamerce niebawem poszła odzieży część jedna, następnie część druga, dalej łańcuch,
po łańcuszku zegarek. Zastawiał w tym celu, ażeby na czasie zyskiwać i pracę wyszukać.
Szukał, pytał, prosił, wstawiennictwa sobie różne wyjednywał – nic i nic.
Wśród tej za pracą pogoni Eliza, która na niego, od czasu jak on morałów jej o używaniu
młodości nie przyjął, niechętnie patrzyła, wręczyła mu kartę. Okiem rzucił i, do pokoju wręcz
nie wchodząc, ze schodów zbiegł. Na ulicy ruszył krokiem zdwojonym, szybko z ulicy w ulicę przechodził, w końcu wszedł do jednego z porządniejszych hotelów i odźwiernego zapytał:
– Pułlkownilk Szalawski?
– Czy nie wyszedł? – odparł odźwierny, na tablicę z kluczami popatrzył i powiedział:
– Jest u siebie. Drugie piętro, numer osiemnasty. Tadeusz pędem na schody wleciał, drzwi
z numerem osiemnastym odszukał i, nie pukając, wpadł.
– Ano, aha! Ano, mości dobrodzieju – przemawiał pułkownik, wypuściwszy młodego
człowieka z szerokich objęć swoich i ocierając na odlew powieki. Jakże? Cóż? Ha, ha!
Tadeusza opanowało wzruszenie tak silne, że od razu przemówić nie mógł. Przemawiał
przeto pułkownik.
– Wyglądasz doskonale. Musi ci się, mości dobrodzieju, powodzić w Paryżu dobrze, co?
– Jako tako, mój pułkowniku – odpowiedział wreszcie młody człowiek.
– Masz się, jak groch przy drodze, hę?
– Ach! – nikt mnie nie skubie.
– Tym ci lepiej. Tym lepiej.
– Dawnoś pułkownik przyjechał?
– Wczora wieczorem. Natrząsłem się w dyliżansie, jak na pytlu. Niech licho porwie te pojazdy francuskie na resorach! Bryka moja bez resorów lżej niosła, a przy tym człowiek miał i
gdzie nogi wyciągnąć, i o co oprzeć się uczciwie. W dyliżansie siedź jak na cenzurowanym i
nogi pod siebie ściągaj! Toteż wczora wyleżeć się musiałem, a dziś byłem u ciebie dwa razy,
nie zastałem, byłem u generała i więcej nigdzie.
– Generała pułkownik zastał?
– Zastałem. Gawędziliśmy godzin ze dwie. Otóż on, mości dobrodzieju, arystokrację naszą
smaruje! Na młodego któregoś Sapiehę wygaduje szczególnie, co to za Sapieha, nie wiem.
Tadeusz zarówno skłamać i przyznać się nie śmiał, zmilczał przeto, i z zapytaniem pośpieszył:
– Pułkownik do Paryża na dobre przybywa?
– Cóż mam robić? Juści... Do gromady się człek garnie. Bez Tomasza, Janka i Byka, bez
koni swoich i bryki, zwariować by na prowincji przyszło.
– Miałem od Tomasza wiadomość.
– Skąd?
– Z Dijon. Zeszedł się tam z Żużlem i, jak się zdaje, razem na Ukrainę pociągnęli.
– Hm? Rzecz osobliwa. Zajdąż oni?
– Żużel człek postrzelony.
– Przepadną. Tomasza szkoda, furman dobry, gdybym go był sprzedać mógł, byłby człek
woził, woził i spokojnie żywota dokonał. Ale tu, mości dobrodzieju – westchnął – wolność, i
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mnie poddanymi własnymi rozporządzić się nie wolno było. Stąd i jam poszkodowany i Tomasza diabli, jeżeli nie wzięli, to wezmą.
– Wedle pojęć demokratycznych – zaczął Tadeusz.
– Ach – przerwał mu pułkownik, wedle tego, co mi generał o arystokracji naszej mówił, ja
chyba do Towarzystwa Demokratycznego się zapiszę. Tyś się zapisał?
– Zapisałem się.
– Zapiszesz tam i mnie. Trzeba się gdzieś, mości dobrodzieju, przyczepić. Tymczasem zaś,
ot co: ja bym tu jakoś zamieszkać chciał. W hotelu mnie ze skóry obedrą i niedługo drzeć
będą potrzebowali, po wysprzedaniu się bowiem ze wszystkiego i po spłaceniu z wyjątkiem
Byka długów, pozostało mi summa facit88 tych dwa tysiące franków, któreś mi przysłał. Skąd
one? – zapytał.
– Skądże by być miały! – odparł Tadeusz zmieszany.
– Chyba mi żona przysłała. Przypominam sobie, żem miał z Godziębskim proces, poszliśmy do sądu polubownego i sąd przyznał mi kilkanaście tysięcy złotych, którem żonie darował i one u marszałka na słowo pozostały. Domyślam się przeto, że posyłka ta stamtąd pochodzi. Nic innego być nie może.
Tadeusz milczał i, gdy pułkownik skończył, wnet rzecz o mieszkanie zagaił.
– Poszukam pułkownikowi – oświadczył się.
– Na ciebie też we względzie tym, mości dobrodzieju, jak na Zawiszę Czarnego liczył.
Znać musisz Paryż, jak kieszenie własne.
– Niekoniecznie, w każdym razie jednak znam lepiej, aniżeli pułkownik.
– Czy wiesz, żem o włos nie kipnął?
– A toż skąd?
– Byk drogą kupiecką dowiedział się o Łybediance i, gdy mi to powiedział, nie tyle mi się
za Łybedianką żal zrobiło, co, mości dobrodzieju, jakem sobie Ludwikę i Elżunię wyobraził,
to mi wnet w oczach poczerniało i jak kłodam się zwalił. Gdyby nie Guyon niejaki, weteran
od dragonów, co mi srokę podarował i do mnie na szachy przychodził, byłbym zastygł.
– Mój pułkowniku – odezwał się Tadeusz i, celem odwrócenia rozmowy od tej materii
smutnej, zapytał:
– Cóż się z Bykiem stało?
– Do handelku się wziął. O, on sobie, mości dobrodzieju, radę da.
– A z Jankiem?
– Nie wiem.

88

S u m m a f a c i t (łac.) – czyni razem.
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XX
Przyjazd pułkownika sprawił Tadeuszowi kilkudniową w poszukiwaniu za posadą przerwę, albowiem nie tylko dla pułkownika wyszukać musiał mieszkanie, ale jeszcze i mieszkać
go nauczyć. Nauka tyczyła się szczególnie oszczędności, koniecznej przy środkach szczupłych. Zakołatał wprawdzie, gdzie należy, i wystarał się o to, że pułkownik umieszczony został na liście żołdu, który izba zarobkować nie mogącym wychodźcom polskim przyznała. Był
to atoli zasiłek niewystarczający i dlatego pułkownik za poradą i przy pomocy ex-adiutanta
swego zaopatrzył się w maszynki spirytusowe do gotowania herbaty i jaj, i wtajemniczył się w
przyrządzanie samemu sobie śniadań posilnych a tanich. Gdy się urządził i tryb życia uregulował, Tadeusz do starań o posadę powrócił. Jak zwykle w razach podobnych się zdarza, dowiadywał się, że praca dla niego nastręczała się właśnie w porę, kiedy się on gdzieś podziewał.
– Czemużeś się nie pilnował! – wymówkę mu ten i ów czynił.
Trzeba było starania rozpoczynać na nowo i, po zastawieniu w lombardzie klejnocików,
zegarka, wszystkiej z wyjątkiem tej, co na grzbiecie miał odzieży wynosić tłumoki i walizki z
mieszkania, które miesięcy już parę opłaconym nie było. Nieraz go rozpacz ogarniała i wstyd
przejmował, co gospodyni pomyśli? Starał się Elizie okazywać uprzejmość; ona się jednak na
niego dąsała i dąsanie się to – zdawało mu się – złe jakieś zwiastowało zamiary, celem zażegnania których uciekał się do podstępów. W pokoju swoim komodę zamykał, ażeby nie widziano, że jest próżną, książki i sprzęty tak układał, ażeby braki maskowały, rano wychodził i
późno wracał, ażeby się wydawało, że jest przez dzień cały zajęty. Z powodu tego nie spotykał się ze Zdziórpińskim, którego godziny powrotu z biura nie zgadzały się z jego w domu
obecnością. Miał go jednak na myśli i pomyślał o nim na serio w momencie, kiedy mu bieda
mocno dokuczyła. Udał się do niego do biura.
– Pan Zdziórpiński, rachmistrz? – zapytał.
Wskazano mu pokoik, w którym znalazł ex-ułana ubranego, dla oszczędzania rękawów od
surduta, w nałożone. na wierzch rękawy kolenkorowe i zajętego szeregowaniem liczb, jak
szeregował niegdyś żołnierzy. Wejście Tadeusza roboty mu nie przerwało.
– Psss... – syknął, rękę wyciągając. – Poczekaj pan, niech zesumuję. – Siedem a pięć dwanaście, dwanaście a trzy piętnaście, piętnaście a... itd.
Skończył i do gościa się zwrócił.
– Dawnośmy się nie widzieli.
– Mam z panem do pomówienia, zaczął Tadeusz.
– Do pomówienia? – przerwał. – To nie tu.
– Gdzież?
– W estaminecie.
– I nie... – odparł Tadeusz, widząc, że się do ściągania rękawów kolenkorowych zabiera. –
Mam do powiedzenia słów kilka tylko. Czy nie znalazłoby się dla mnie w zakładzie zatrudnienie jakie?
– Jakie?
– Jakiekolwiek, byle zarobek dawało.
– Komu?
– Mnie.
– Panu? – zapytał ze zdziwieniem w głosie.
– Mnie – powtórzył Tadeusz.
– A to świata skończenie!
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– Żadne świata skończenie.
– Znajduję się w stanie bezpieniężnym, zarabiać na życie potrzebuję i gotów jestem chwycić się roboty jakiejkolwiek.
– Poczekaj pan – odezwał się, rękę wyciągając.
– Pójdę do patrona, z którym... wiesz pan? – jestem za pan brat. Jeżeli panu zajęcia porządnego jakiego nie da, to mu zęby powybijam.
– Nie wybijaj pan – odrzekł Tadeusz – bo i mnie, i pana wypędzą.
– Prawda, Francuz, psia mu mać! Z Francuzami być potrzeba en douceur89. To ja jemu
powiem delikatnie, żeby huncwot postawił pana do roboty jakiej dobrej. To dobry człowiek;
na Nowy Rok mnie regularnie cadeau90 daje i pensję mi o dwadzieścia franków miesięcznie
powiększył. Ce n'est pas 91panie, w kij dmuchać. Niechże pan tu poczeka.
Odszedł; z kwadrans go nie było; wrócił i wygłosił:
– Cré nom!92 Nie ma nic. Francuzisko powiada, że i tak robotników ma za dużo. Alem go
nacisnął i obiecał dla pana o robotę pomiędzy swoimi popytać. Pan tydzień jaki poczekać może?
– Nie mogę, łaskawy panie. Będę ja czekał i tydzień, i rok, i wieki, ale... na Pére Lachaise
chyba.
– To kiepsko... o, kiepsko, cré nom!
Tadeusz wstał i dłoń mu na pożegnanie podał.
– No, i cóż będzie? – zapytał Zdziórpiński.
– Czy ja wiem co?
– Idź no pan do domu. Ja tu addition93 moją skończę i zaraz tam przyjdę. Coś pewnie obmyślimy.
Tadeusz na przyjście Zdziórpińskiego czekał godzin ze trzy. Nadszedł nareszcie i, wchodząc, zaczął:
– Dowiadywałem się, mam robotę, ale nie dla pana.
– Jaką? – zapytał Tadeusz.
– Najprzód, nocna.
– To nic.
– A potem, najpewniej nie więcej, jak franka dziennie.
– Dobre i to.
– Na poczekaniu... hę! Znajdzie się coś lepszego, tak jak mnie się znalazło. Trafi się panu
jakiś porucznik Miarnowski, tak jak mnie się trafił. A ja patrona mego swoją drogą będę pilnował.
Tadeusz w głowę się podrapał.
– No, cóż? – zapytał Zdziórpiński.
– Mam kłopot z mieszkaniem; od dwóch miesięcy niepłatne.
– Eh, to bétise!94 Powiem Elizie, żeby czekała i będzie czekała, choćby do dnia sądnego.
– Może by lepiej jej nic nie mówić.
– Czemu?
– Dąsa się na mnie.
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E n d o u c e u r – łagodnie, delikatnie.
C a d e a u – podarunek, prezent.
91
C e n' e s t p a s – to nie jest.
92
(Sa) c r é n o m (d' u n c h i e n !) - psiajucha!
93
A d d i t i o n – dodawanie.
94
B é t i s e – głupstwo.
90
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– Kto temu winien? Pan sam. Tak zawsze... Mówiłem: głaskaj ją pan. Baba się do pana lepiła, a pan co? Ale to nic, Eliza....bonne fille95; słówko j,ej szepnę, będzie czekała. Enfin...
chodźmy!
Udali się we dwóch do zawiadownictwa oświetlania ulic (éclairage). Zdziórpiński Tadeusza wprowadził i przedstawił, i trafił szczęśliwie, właśnie bowiem potrzebnym był robotnik
w jednej z dzielnic, i to w dzielnicy Łacińskiej, w której płaca wyższą była, niż w innych, i w
której Tadeusz zamieszkiwał. Jak skoro urzędnik nazwę jej wymienił, Zdziórpiński głosem
uradowania krzyknął:
– Quelle chance96 ! trzydzieści sous! Pan się w czepku urodzlił.
I Tadeusza zawiadowcy zalecał:
– Człowiek zdolny i pewny.
– Za zbyt zdolny, zdaje się – zauważył zawiadowca, mierząc Tadeusza wzrokiem.
– Za zbyt... nie, w samą miarę.
– Chodzi o to, ażeby latami nie tłukł i oliwy nie rozlewał, wiesz pan bowiem – dodał, do
Tadeusza mowę zwracając–my za tłuczenie latami i rozlewanie oliwy potrącamy.
– Polakowi? – Zdziórpiński na to.
– Nawet, kochany panie.
– A i cóż by na to w izbie, w senacie powiedziano!
– Mało nas to obchodzi.
Urzędnik imię i nazwisko Tadeusza zapisał i, dozorcę zawoławszy, przedstawił mu posługacza nowego. Dozorca zaprowadził Tadeusza do składu oliwy, pakuł i lontów, i zaczął dawać, co do sposobu używania tych ostatnich, informacje. Zdziórpiński mu przerwał:
– Ja go wszystkiego tego nauczę. Ja się na tym znam. Wiedz pan jeno, że to spółziomek
mój, Polak.
– A mnie co do tego? – dozorca na to.
– Powiadam to panu, bo jestem rachmistrzem u pana Dulois, introligatora, a byłem w pułku ułanów wachmistrzem manipulacyjnym.
– Bardzo mnie to cieszy, ale to nie ma najmniejszego związku.
– Hm – odchrząknął Zdziórpiński i odezwał się do Tadeusza: – Jak widzę, w tym oddziale
zawiadownictwa oświetlania sami réactionnaire97 . W oddziale swoim, jakem bywało latarnię
stłukł, powiedziałem tylko szefowi: polonais i dosyć. Tu huncwoty jakieś. Ale trzydzieści
sous – to nie w kij dmuchać. Czterdzieści pięć franków miesięcznie. Enfin...
Kiedy do domu wracali, powiadał, że chodził do zawiadownictwa głównego i chciał dla
Tadeusza wyrobić posadę bądź w biurze, bądź też dozorcy przynajmniej. Nie udało mu się to
jednak. Odesłano go do zawiadownictwa w Quartier Latin i miejsca innego nie było, tylko
zapalacza.
– Ale tu – prawił – koniec końcem miejsce dobre. Płaca niewielka, to prawda, ale też i praca niewielka, a przy tym człowiek widzi wszystko, co się na ulicach dzieje. Historie! – powiadam... Choć siadaj i pisz.
Eks-ułan nasz przeczuwał snadź Zolę i jego szkołę.
– Dlatego zapewne – zakonkludował – zapalaczom płacą tak mało.
Następnie wykładał Tadeuszowi teoretycznie sztukę obchodzenia się z latarniami, kończąc
wykład na fartuchu.
– Ach, fartuch! – podchwycił Tadeusz. – Skądże go wezmę?
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B o n n e f i l l e – dobra dziewczyna.
Q u e l l e c h a n c e ! – jakie szczęście!
97
R é a c t i o n n a i r e s – wstecznicy, reakcjoniści.
96
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– Dadzą panu. Trzeba mieć jeno odzież starą i kaszkiet kiepski, boby nie wiedzieć po jakiemu wyglądał zapalacz w ubraniu eleganckim. Starzyzna się przecie u pana znajdzie.
Na szczęście swoje, Tadeusz, nie chcąc niedostatku swego przed Elizą demaskować, nie
wzywał do siebie kręcących się ustawicznie po ulicach Paryża handlarzy starzyzną, posiadał
więc sporo ubrania przechodzonego. Odpowiedział więc:
– O, znajdzie się.
– Odnieś więc pan do zawiadownictwa garnitur cały i tam się przebieraj.
Była to rada praktyczna, którą Zdziórpiński uzupełnił w ten sposób, że do Tadeusza zaszedłszy, sam dobrał dla niego odzież stosowną, sam zawiniątko zrobił i dokończywszy tego,
rzekł: – Jeszcze jedno... Jutro u mnie na pana filiżanka kawy czeka.
– O, co to – zaczął Tadeusz.
– Pssst... – przerwał, palec podnosząc. – Proszę jeno jakiej bétise nie trzasnąć, bo i ja
otrząsnąć potrafię. Na ten raz powiem tyle tylko, że gdyby strikte obliczyć, to powinienem
pana przez pół roku przynajmniej kawą poić za ten barszcz, za te zrazy z kaszą, i za te pierogi
ze śmietaną, com czasu onego u pułkownika zjadł... Voiá!
– Pułkownik do Paryża przyjechał – podchwycił Tadeusz, chcąc materię rozmowy zmienić.
– Przyjechał? – jakże to dobrze. Hm? – zamyślił się–Jakże to dobrze! Po sumieniu mnie
rżnie, jakby kto piłował. Wyspowiadam się przed nim. No, enfin....Ale o tym potem, a do
kawy wracając, powiem panu, że jeżeli do mnie punkt o ósmej przychodzić nie będziesz, to
Blanka będzie do ciebie kawę nosiła.
Ku wieczorowi się miało. Zdziórpiński Tadeusza z zawiniątkiem wyprawił i krzyżem go
na drogę i na pomyślność osłonił.
Tadeusz, dzięki informacjom Zdziórpińskiego, debiutował w funkcji swojej wcale dobrze.
W przechodzoną odzież się przebrawszy i fartuchem opasawszy, ruszył z wieczora w obchód
z lontem w ręku i z drabinką na ramieniu, i bez wypadku latarnie pozapalał. Lat temu pięćdziesiąt zadanie to bardziej było skomplikowane niż obecnie. Dziś zapalanie odbywa się z
ziemi, za pomocą paru ruchów. Wówczas latarnię każdą należało otworzyć, podkręcić, zapalić i zamknąć, i dokonywać tego wszystkiego z drabinki, którą się do słupa przystawiało. Tadeusz się z zadania-wywiązał w sposób zadowalający. Oświetlił ulic kilkanaście z końca w
koniec; przeszedł się następnie celem sprawdzenia dzieła swego; w lokalu zawiadownictwa
drabinkę lont i fartuch złożył, przebrał się, i do domu wrócił. Położył się, ale spać nie mógł.
Snu pozbawiały go dwie rzeczy: nowość położenia i głód. W dniu tym na chleb, który mu za
śniadanie służył, wydał susy ostatnie. Dla oszukania żołądka wody dużo pił – no i sen się go
nie imał. Było to dobrze pod tym względem, że nie zaspał. O godzinie czwartej wstał i też
same latarnie, które zapalał, gasił. Gdy ósma dochodziła, zawahał się, czy do Zdziórpińskiego
pójść, czy nie. Nie pójść jednak, znaczyło pozostać absolutnie o głodzie. Poszedł więc, zapukał:
– Entrez! – gromkie odezwało się ze środka.
– No i jakże: ileż tam tafel stłuczonych? – zapytał na wstępie Zdziórpiński.
– Ani jednej.
– Brawo! Jeżeli tak dalej pójdzie, to się pan prędko awansu doczekasz.
Kawę przyniosła panna Blanka. Przy niej rozmowa toczyła się po francusku, z wyjątkiem
słów kilku następujących, które Zdziórpiński tonem poufnym wypowiedział:
– Nie mówiłem jej, że pan masz przy latarniach służbę. Do czego jej ta wiadomość?
Przy kawie ogromnego jednego dopuścił się Tadeusz nadużycia. Zjadł chleba ćwierć bochenka. Czuł, że to nadużycie, ale się powstrzymać me był w stanie. Żarłocznie ułatwiał się z
kromkami jedna po drugiej i myślał sobie:
– A niech tam Zdziórpiński i panna Blanka co chcą o tym trzymają. Ja głodny.
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Przykrzejsze aniżeli z wieczora i nade dniem, miał w dzień do spełnienia zadanie, musiał
bowiem latarnie ze środka wyjmować, czyścić, oliwą napełniać, knoty zakładać i szkła wycierać. Załatwiwszy się z tym, przebrał się i do pułkownika poszedł.
– Czemuż to, mości dobrodzieju, tak rzadko do mnie zaglądasz? – zapytał ten ostatni tonem wymówki.
– Nie mogę.
– I z racji jakiej?
– Posadę dostałem.
– Dobrą?
– Ot, tak sobie. Dobrą jej stroną jest ta, że mi czas do południa tylko zabiera.
– Ano, przychodźże do mnie często, bo właśnie od południa do obiadu nie wiem, co z czasem robić.
– Codziennie jednak pułkownika odwiedzać nie mogę.
– Czemuż to, jeżeli czas masz wolny?
– Sobą się zajmuję.
–Sobą? Któż się sobą nie zajmuje? Alboż ja co innego robię! A przecie...
– Uczę się.
– Nie douczyli ciebie w szkołach, czy co? Nie marudziłbyś, mości dobrodzieju. Chyba, że
ci towarzystwo ze mną starym nie smakuje.
– Ach, nie to, mój pułkowniku –odpowiedział Tadeusz, podchodząc do komody, na której
leżał otwarty z miniaturami pugilares.
Młody człowiek wpatrzył się w wizerunek panny Elżbiety. Widok ten wzruszył go. Patrzył
– następnie chustkę z kieszeni dobył, oczy sobie obtarł i do pułkownika przemówił:
– Szkoda, żem nie wiedział, że Tomasz na Ukrainę poszedł.
– Cóż by ci z tego przyszło?
– Byłbym mu polecenia różne dał.
– Ach – machnął pułkownik ręką.
– Byłbym z nim razem poszedł.
– Oto koncept!
– Mnie nieraz na myśl przychodzi: pójść sobie stąd.
– Poczekaj. Pójdziemy wszyscy razem. Młody człowiek głową pokiwał i odrzekł:
– Nie mówmy chyba o tym. Mówmy o czym innym. Pułkownik okazałeś ochotę wstąpienia
do Towarzystwa Demokratycznego.
– Ano, generał mi o arystokracji naszej niestworzonych rzeczy naplótł, a przy tym czyż nie
wiem, mości dobrodzieju, jaką mi arystokraci odprawę dali, kiedym od nich poręczenia pożyczki żądał i cztery listy w interesie tym napisał?
– Nie dlatego to warto do Towarzystwa wchodzić.
– A i dlaczegóż?
– Dla zasad.
– No? – zapytał pułkownik.
– Kiedy Pan Bóg pomiędzy nami różnicy nie czyni, czemuż my czynimy różnicę pomiędzy
sobą?
– Jakie różnice?
– Urodzenia, które jest przypadkiem, majątku, który tak często źle nabytym bywa.
Do umysłu prostego, jakim był umysł pułkownika,. trafiło takie proste postawienie zasady.
– Więc i cóż? – odezwał się.
– Więc, oto demokracja. Polega ona całkowicie na tym, żeśmy się wszyscy bez wyjątku
uważać powinni za rodzinę i nie przypisywać sobie jedni nad drugimi praw wyższości innych,
jak te, które zasługa osobista daje. Kochaj bliźniego, jak siebie samego.
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– No tak – wtrącił.
– Oto zasada demokratyczna. Ponieważ ludzie od zasady tej odstąpili, ponieważ poprzyswajali sobie prawa, które się jej sprzeciwiają i do nadużyć straszliwych prowadzą, demokracja przeto za zadanie sobie wzięła: prawa niesprawiedliwe pousuwać, a na to miejsce sprawiedliwe powprowadzać.
– Ależ to, mości dobrodzieju, piękne zadanie.
– Jednym z najniesprawiedliwszych – ciągnął Tadeusz, któremu na sercu ciążył niedoszły
zamiar pułkownika sprzedania Tomasza i Janka – jest poddaństwo.... Jakim prawem człowiek
jeden jest właścicielem drugiego, jak konia lub korzec zboża darowywać, sprzedawać może.
– No, widzisz: a jam Tomasza i Janka sprzedać w Bordeaux chciał.
– Pułkownik trzymałeś się prawa niesprawiedliwego, sprzeciwiającego się zasadzie demokratycznej, która we względzie tym jest we Francji zastosowaną. U nas; jednak, niestety, nie...
– No, proszę.
– Człowiek każdy, bez różnicy urodzenia i majątku jednakowe ma prawa i obowiązki: jest
wolnym, ma prawo rozporządzać sobą samym i ma obowiązek szanować wolność innych.
– Ano, to już ja teraz rozumiem! – odezwał się pułkownik. – Zbałamucił mnie Byk.
– Jeżeli pułkownik chce do Towarzystwa wstąpić, wprowadzę pułkownika.
– Dobrze... Ale... – na zegarek popatrzył – oto już i na obiad pora.
Wziął kapelusz, laskę – wyszli razem. Na ulicy jeszcze o demokracji mówili i Tadeusz pożegnał pułkownika.
– Cóż, nie zjesz obiadu razem ze mną?
Tadeusza ciągnęło. W żołądku mu ckliło. Obiad jednak, za który pułkownik – rzecz prosta
– zapłacić musiał, zarezerwował sobie na później. Odpowiedział przeto:
– Nie.
– Czemu?
– Nie mogę.
– Przyjdziesz jednak do kawiarni?
– Nie dziś chyba.
– Kawiarka Ziomskiemu o ciebie spokoju nie daje. Dopytuje się, a dopytuje. Zagięła na
ciebie parol, hę?
– Sprzedaje mniej o jedną filiżankę kawy.
Podał pułkownikowi dłoń, uścisnęli się i rozstali.
Przez dni kilka następnych młody człowiek nie zaglądał do swego przyjaciela starego i
pełnił funkcję swoją regularnie, porządnie, a coraz to zręczniej, mając za posiłek codzienny
kawę z rana u Zdziórpińskiego, który się niedzieli następnej do pułkownika wybierał, zapowiadając, że się ma wyspowiadać przed nim i zamawiając sobie towarzystwo Tadeusza.
– W niedzielę się pan do południa z latarniami załatwisz, a po południu pójdziemy. W sobotę Tadeusz zapłatę dostał. Kilka franków, w których posiadanie wszedł, sprawiły mu uciechę niewysłowioną, uciechę tak wielką, że potrzebował niemałego wysiłku, ażeby się oprzeć
ochocie – sprawienia sobie... balu. Koledzy zapalacze do estaminetu go ciągnęli na goutte98
Pierwszy raz w życiu uczuł pociąg do wódki. Ckliło go w gardle i w żołądku – próżnia jakaś
domagała się zapełnienia – próżnia w piersiach i w głowie. Zdobył się jednak na mocy tyle, że
się oparł kolegom i wytłumaczył. Kupił sobie w piekarni chleba, w handlu korzennym sera
kawałek i u rotissera ćwierć funta mięsa gotowanego, do siebie wrócił, zamknął się i zjadł.
– A... – odezwał się przeciągle, oddychając z głębi. piersi.
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G o u t t e – kropla; tu: kieliszek wódki.
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Zrobiło mu się błogo, swobodniej niby. Nazajutrz przy kawie, z chlebem Zdziórpińskiego
obchodził się wstrzemięźliwie. Po południu do pułkownika się we dwóch wybrali i, gdy wyszli, eks-ułan. odezwał się do niego:
– Z Elizą rzecz skończona. Powiedziałem jej, żeby czekała.
– I będzie czekać?
– Cóż ma robić lepszego! Ale – tu się zaśmiał – uwierzyć nie chciała, żeś pan goły.
– Na jakiejże podstawie?
– Na podstawie pańskiej miny i czupryny. „Wąs barabancki, czupryna czerkieska, nie uważaj, mościa panno, choć fortuna kiepska". I jam sobie, panie, czupryną kłopotu napędził. Ciekawym, co na to pułkownik powie. Enfin!
Wobec pułkownika wystąpił, jak czasu onego, kiedy wchodził do niego na obiad proszony.
Przy progu odsalutował i wygłosił:
– Służby moje...
Zdziórpiński wyglądał wcale inaczej, niż dawniej. Miał na sobie surdut nowy, granatowy,
skrojony widocznie wedle wskazówek, jakie sam krawcowi dał, albowiem wedle kroju miarkując, wydawało się, że ta część odzieży albo jest z munduru przerobioną, albo sporządzona
umyślnie tak, ażeby się na mundur przerobić dała. To samo tyczyło pantalonów, którym brakło jeno lampasów i podszycia skórzanego, ażeby rajtuzami były. Szyję otaczał mu halsztuk
nowy, a spod niego wyglądały kołnierzyki świeże. Na nogach buty całe, skrzypiące, jaśniały
od blasku zwierciadlanego. O kamizelce nic nie było do mówienia, nie ukazywała się bowiem
na widok publiczny spod surduta szczelnie zapiętego. Za to wąsy podkręcone a nawoskowane
w oczy się rzucały, a czubek nad czołem i przyczesanie włosów na skroniach, odpowiadały
wszystkim regułom estetyki ułańskiej.
– Służby moje, panie pułkowniku.... – wygłosił, dwa palce od prawej ręki nad prawą skronią trzymając.
– Jak się masz, poruczniku, mości dobrodzieju – odparł pułkowinik, gościa za dłoń ściskając i do kanapy go prowadząc. – Od kiedyśmy się nie widzieli?
– Od czasu, jakiem miał honor barszcz, zrazy, kaszę i pierogi u pana pułkownika jeść.
– A, przypominam sobie... z baronem Kun... Kun... Kundlińskim?
– Kundelskim – podpowiedział. – Ale on by się mógł po prostu Kundlem nazywać.
– Znałeś się z nim dawniej?
– A jakże! Ręką własną – rękę prawą wyciągnął – piętnaściem mu podogoni; wsypał.
– No? – pułkownik na to.
– Stchórzył huncwot, za swoje dostał i uciekł. Później go już nie spotykałem, aż dopiero u
pana pułkownika.
– Zarwał mnie na tysiąc pięćset franków.
– Do tego on, zdaje się, większy, aniżeli do szabli i lancy majster.
– Cóż tam u ciebie, mości dobrodzieju, słychać?
– A cóż, dobrze słychać. Tylko te... – ucichnął.
– Wiedzie ci się?
– Bogu dzięki! Tylko... hm? enfin....
– Na demitaski i ptiwerki starczy?
– Ano, tylko... hm... – odchrząknął.
– Będziemy niebawem kolegowali.
– Kolegowali? To pan pułkownik już wie?
– Domyślam się, żeś w Towarzystwie.
– W jakim?
– W Demokratycznym.
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– To się na mnie nie pokaże, panie pułkowniku. Ja się tam nie wdaję ani z demokratami,
ani z arystokratami. Albo nie – poprawił się – wdaję się, ale nie jestem ani demokratą, ani
arystokratą.
– Więc czym jesteś?
– Ułanem!
– Wyznajesz przecie zasady jakieś.
– Wyznaję zasady ułańskie. I otóż to, wedle tego chciałbym się przed panem pułkownikiem, jak przed księdzem, albo lepiej jeszcze, jak przed ojcem, wyspowiadać.
– Na sumieniu masz co?
– Cré nom! – odpowiedział z przyciskiem.
– Co?
– Ba... hm?... enfin... Panie pułkowniku. – Ręce na piersiach złożył i minę taką, z jaką się
winowajca do winy przyznaje, przybrał. – Z przeproszeniem pańskim, tak mii się chce żenić,
że... ha!
– No – pułkownik na to.
– Czuję, że to źle, ale... wytrzymać nie mogę. Gdyby mnie kto podogoni piętnaście, jak ja
Kundelskiemu, wsypał, może by mi ochota odeszła. Ale tu, w tej Francji... bodaj ją! Nie biją
nawet. Co mi pan pułkownik każe? – zapytał.
– Jakież ja mam prawo rozkazywać tobie? Nie miałem prawa poddanych własnych sprzedać, a tobie bym rozkazywać miał? Poradzić ci jeno mogę.
– Ach – westchnął Zdziórpiński przeciągle.
– Masz co upatrzonego?
– To bo, to jest, że mam... Upatrzyło się samo.
– Osoba jaka przyzwoita?
– Przyzwoita? Co to przyzwoita! To mało przyzwoita. Niech porucznik, co osobę tę zna,
przyświadczy. Nie tylko przyzwoita, ale taka, że gdy na nią popatrzę, panie pułkowniku, gdy
się na nią popatrzę z tyłu nawet, to mi tak coś z pięt do głowy idzie, że... że... – pięść do góry
podniósł i z przyciskiem rzucił wyrazy – cré nom!
–Żeń się, mości dobrodzieju – pułkownik na to.
– Ale, kiedyś bo ja obiecał sobie, że się nie ożenię, aż... aż... i po nią z Polski umyślnie
przyjadę.
– I ktoś ci ją tymczasem zdmuchnie.
– Aaa! Prawda! A to mi do głowy nigdy nie przyszło! Prawda.
– Zabierzesz żonkę z sobą w furgonie.
– I to prawda. Więc, alors,99 panie pułkowniku, pan mi się żenić pozwala?
– Gdybym nie pozwolił, to co byś, mości dobrodzieju, zrobił?
– Co bym zrobił? Albo ja wiem!
– Żeń się więc i... nas na wesele proś.
– O, panie pułkowniku! O, panie poruczmku! – zawołał uradowany. – Zaraz
bans100ogłaszam i panów do mairie101 mego arrondissement i do kościoła na świadków proszę.
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A l o r s – w takim razie.
B a n s (d e m a r i a g e) – zapowiedzi
101
M a i r i e (d') a r r o n d i s s e m e n t – kancelaria mera (burmistrza) dzielnicy (miejskiej).
100
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XXI
„Biednemu wiatr w oczy" – powiadają. W ciągu tygodnia, który nastąpił po wizycie
Zdziórpińskiego u pułkownika, Tadeuszowi spadły na łeb dwa wypadki, z których jeden zamanifestował się pod postacią przysługi niedźwiedziej. Wstawienie się Zdziórpińsikiego do
Elizy obudziło jej i jej matki, zrazu ciekawość, następnie niepokój. Ciekawość znalazła swój
wyraz w rewizji pokoju przez Tadeusza zajmowanego. Kobiety, które wierzyć nie chciały w
niedostatek jego, przekonały się, że niedostatek ów jest rzeczywistością najistotniejszą. Poszło stąd zaniepokojenie, następstwem którego było upomnienie się bardzo grzeczne Elizy o
należność. Zdarzyło się to Tadeuszowi po raz pierwszy w życiu. Zmieszał się, jak pojmany na
uczynku winowajca i bąkać zaczął:
– Pan Zdziórpiński... zdaje się... mówił pani.
– Czy pan Zdziórpiński ręczy za pana?
– Nie, ale... tego...
– Sprawi pan mamie wielką przyjemność, płacąc za mieszkanie.
– Zapłacę, później trochę.
– Niech się jednak pan śpieszy, albowiem rozporządziłyśmy już pokoikiem, przez pana
zajmowanym.
– Mógłbym, gdybyś pani pozwoliła, dług mój zapłacić częściowo.
– Coś pan zrobił z tymi pieniędzmi, któreś tak niedawno otrzymał? – zapytała, ośmielona
do zadania zapytania tego zmieszaniem Tadeusza.
– To .nie były pieniądze moje – odpowiedział. – Przez ręce moje przeszły.
– Miałam cię za młodego człowieka zamożnego. Kiedy się jest ubogim, nie bierze się
mieszkania za franków dwadzieścia miesięcznie. Czynię uwagę tę panu po przyjacielsku z
tym dodatkiem, że wątpię, ażeby mama zgodziła się na propozycję pańską co do uiszczania
się częściowo. Starajże się dług zapłacić, inaczej bowiem będziemy zmuszone – pan wiesz? A
przy tym za tydzień wprowadzi się lokator nowy.
Rozmowa powyższa miała miejsce przed południem w momencie, kiedy Tadeusz do
czyszczenia latami się wybierał. Zrobiła ona na nim wrażenie przykre w tym względzie, że
ujrzał się w konieczności żądania chyba od pułkownika franków kilkudziesięciu. Miał
wprawdzie w perspektywie rubli pięćset za rok. Pieniądze te atoli miały z góry przeznaczenie
swoje: poczuwał się do obowiązku zaopatrywania potrzeb ojca Elżusi, który o zarabianiu na
życie ani myśleć nie mógł. Latarnie więc czyścił i rozmyślał, rozważał. W ręku trzymał sposobność wyjścia z kłopotów wszystkich. Przypomniał mu się Kundelski. Tego, że się do konspiracji jego zaciągnąć nie dał, nie żałował. Pożałował jednak jednej rzeczy. Powinien był
Kundelskiego dopilnować i zmusić do zwrócenia 1500 franków.
– A! – w czoło się dłonią uderzył. – Z rąk go tak głupio wypuściłem.
Kiedy tak do konkluzji tej doszedł, patrzy – aliści trotuarem Kundelski we własnej idzie
osobie. Powierzchowność jego zdradzała człowieka w dobrym bycie. Miał na sobie odzież
modną, w ręku laskę z gałką misternie wyrobioną, przy kamizelce breloki złote. Szedł swobodnie i – zatrzymał się, Tadeusz mu bowiem drogę zastąpił.
– Dzień dobry panu – odezwał się. Kundelski go wzrokiem od stóp do głowy zmierzył i
krótko odparł: – A?
– Mamy z sobą rachunki.
– Jakie?
– Z obiadu u pułkownika.
Na wzmiankę tę Kundelski wręcz, a prędko odpowiedział:
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– Nie znam ciebie! Co to znaczy? Ci żebracy spokojnie trotuarem człowiekowi przejść nie
dadzą.
– Łotrze jakiś! – zawołał Tadeusz w uniesieniu.
– Precz! – Kundelski na to, laskę podnosząc. Przeciwko lasce miał Tadeusz w ręku drabinkę, którą podniósł, oburzenie, jakie go przejęło, samo naprzód ją rzuciło. Nie był w stanie
powściągnąć się. Drabinka Kundelskiemu na łeb spadła i kapelusz mu zrzuciła.
– Łotrze! – powtarzał Tadeusz. – Oszuście! Zamierzył się drabinką powtórnie, machnął,
Kundelski się usunął, drabinka się na bruku strzaskała.
W miastach zdarzenia podobne sprowadzają zbiegowiska. Tadeusza i Kundelskiego otoczyła wnet gromada ludzi. Kundelski jął się wołać: au secours!102 Nadbiegła policja, rozdzieliła zapaśników. Jeden z policjantów Tadeusza za kark ujął, drugi się do Kundelskiego zwrócił z zapytaniem:
– Co to jest?
– Człowiek ten, którego nie znam, .napadł na mnie – odpowiedział zapytany.
Policjant grzecznie Kundelskiego do biura policyjnego zaprosił i spomiędzy obecnych
świadków wezwał.
Kundelskii szedł, Tadeusz prowadzony był. W Paryżu sprawy tego rodzaju rozstrzygają się
szybko w policji poprawczej przed komisarzem, który strony przesłuchuje i wyrok feruje.
Przesłuchiwanie rozpoczęło się od Kundelskiego.
– Jak się pan nazywasz? Gdzie mieszkasz? Kundelski podał komisarzowi kartę swoją i ten,
ton zmieniając, zapytał:
– Cóż to pana barona spotkało?
– Mam to nieszczęście, że śród spółziomków moich znajdują się... tacy... – wskazał Tadeusza gestem wzgardliwym. – Nie mam zaszczytu indywiduum tego znać, ale ono zapewne zna
mnie z widzenia. Jegomość ten zażądał u mnie jałmużny. Odmówiłem i ściągnąłem na siebie
napaść na gładkiej drodze. Przyznaję się, żem odmówił nieco niegrzecznie, ale – westchnął –
spółziomkowie tego rodzaju spokoju mi nie dają. Żebrakom, roszczącym do sakiewki mojej
pretensje, opędzić się nie sposób.
– Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Czym się trudnisz? – zapytał ,z kolei komisarz Tadeusza. Tadeusz odpowiedział, co odpowiedzieć należało.
– Co na obronę swoją powiesz?
– To jeno, że ten pan jest oszustem i żem się u niego nie o jałmużnę, ale o pieniądze, które
wyłudził, upominał.
– Baron powiada, że cię nie zna.
– Kłamie!
– Czy nic innego nie masz na obronę swoją.
– Innego?... nic... – odrzekł Tadeusz po zawahaniu się krótkim, pochodzącym stąd, że do
obrony wciągnąć by musiał pułkownika.
Komisarz zawezwał świadków i, gdy ci zdarzenie opowiedzieli, do Tadeusza się zwrócił:
– Wiedz – rzekł – że gdybyś miał do barona pretensję najsłuszniejszą, to w żadnym razie
sam sobie sprawiedliwości wymierzać nie możesz. Na to są trybunały. Do nich się odwoływać
powinieneś, nie zaś napadać przechodniów na ulicy i trzaskać na nich drabiny. Mogłeś barona
skaleczyć, zabić, a w takim razie odpowiadałbyś nie przede mną, ale przed sądem przysięgłych. Usuwam zarzut żebractwa, świadkowie bowiem nie potwierdzają tego i skazuję cię za
zaburzenie porządku na ulicy na siedem dni aresztu i karę pieniężną franków szesnastu.
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A u s e c o u r s ! - na pomoc!
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Wyrok ten, a raczej wypadek, który stał się onego powodem, stawiał Tadeusza w położeniu
rozpaczliwym. Przede wszystkim, wydeptaną z mozołem takim posadę tracił, do więzienia
szedł i, będąc wyżej uszu długami obciążonym, karę pieniężną płacić miał.
– Nie mam skąd zapłacić – wyznał komisarzowi. – Zgubiony jestem.
– Nie trzeba było porządku na ulicy zaburzać – odpowiedział mu komisarz.
Policjanci do więzienia go odprowadzili. Znalazł się w towarzystwie Francuzów kilku,
skazanych za przewinienie, jakiego się sam dopuścił.
W dniu drugim odsiadywania kary dozorca więzienny oznajmił, że un monsieur widzieć
się z nim chce.
– Czy nie pułkownik? – na myśl mu przyszło. Nie, nie pułkownik to był. W izbie, na rozmowy wizytujących z więźniami przeznaczonej, ujrzał Zdziórpińskiego.
– Jak Boga kocham – zawołał ten ostatni – pierwej spodziewałem się śmierci, aniżeli czegoś podobnego! Cóż to za accident?103
– Uniosłem się i głupstwom zrobił.
– Skąd? Dlaczego?
– Spotkałem się z Kundelskim, który...
– To co innego – przerwał Zdziórpiński. – To rozumiem. I mnie, kiedym się z nim na
barszczu u pułkownaka zeszedł, ręka świerzbiała, ale pan widać w gorętszej, aniżeli ja, wodzie kąpany. Poturbowałeś go, słyszę, grzmotnąłeś drabiną.
– Skąd wiesz pan o tym?
– Od Elizy.
– A Eliza skąd?
– Policja do niej po informacje o panu przychodziła. Enfin. Aleś pan posadę w eclairage
stracił. Nic to jednak nie szkodzi, mam dla pana pracę inną. Voilá.
List nie zapieczętowany z zanadrza wyjął i Tadeuszowi wręczył.
Tadeusz list odczytał. Było to od pana Dubois, introligatora, rekomendacja dla niego do
pana Martinet, drukarza.
– A co? – zapytał.
– Dziękuję panu, serdecznie dziękuję.
– Siedziałem patronowi, memu na karku i koniec końcem wyszturchałem.
– Tylko, że ja tu pięć dni mam odsiadywać jeszcze, przez ten czas więc.
– Miejsce będzie na pana czekało – podchwycił Zdziórpiński. – Martinet właśnie potrzebuje, jak Dubois powiadał, robotnika za dni dziesięć, za dwa tygodnie.
– Dziękuję – powtórzył Tadeusz.
– Ale ja panu nie dziękuję.
– Czym żem względem pana zawinił?
– A wesele moje? Pojutrze ślub, po ślubie obiad. Na obiad będzie lapin saute104 ...
– Cóż robić! Zaradzić temu nie sposób.
– Czemu nie? – odparł Zdziórpiński. – Ślub na tydzień odłożę i vlan!105
– Nie róbże pan tego – tonem perswazji odezwał się Tadeusz. – Cóż znów!
– Ale, co tam! Odłożę i koniec. Nie na tom ja stary ułan, ażebym przez tydzień wytrzymać
nie mógł! Voyons!106 Więc tak, za tydzień. Ba, nie... – poprawił się.
– Za tydzień źle mi wypada, ale ot co. Czwartego lipca jam na wachmistrza awansował,
niech więc i ślub wezmę czwartego lipca. To tak! C' est ca...107
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A c c i d e n t – wypadek.
L a p i n S a u t e – królik smażony.
105
V l a n ! – masz!
106
V o y o n s ! – popatrzmy, no, zobaczymy!
107
C'e s t c a – to jest to.
104
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Tadeusz jeszcze perswadować próbował, ale perswazje skutku nie odnosiły. Zdziórpiński
uparł się. Przy rozstaniu Tadeusz prosił go, aby o awanturze, jaka go spotkała, pułkownikowi
nie wspominał.
– A! – odparł. – Co ma stary o tym wiedzieć? Pamiętaj więc pan: czwarty lipca!
Następne dni więzienia upływały młodemu człowiekowi w towarzystwie spółwięźniów, z
wyjątkiem przedostatniego, o którym się dowiedział, że z więzienia do więzienia przeniesionym być ma. Oznajmił mu nowinę tę urzędnik sądowy. Dozorca go do niego wprowadził i on,
zadawszy mu kilka tyczących się mieszkania jego u pani Dupine zapytań, oświadczył, że
wskutek zaniesionej przez panią tę skargi za niezapłacenie czynszu, skazanym jest do Świętej
Pelagii na tak długo, póki, albo należności nie zapłaci, albo ta pani trzymać go zechce.
– O tożem się ubrał! – powiedział sobie, gdy urzędnik odszedł. – Widocznie los wybrał
mnie sobie za cel prześladowania specjalnego. Ha, niech się więc ze mną bawi, kiedy mu się
talk podobało! Zobaczymy, co to będzie, jeżeli kiedy z więzienia wyjdę.
Losy jego atoli nagle i niespodzianie zmieniły się. Dozorca więzienia zwiastował mu wizytę.
– Dama jakaś.
– Dama? – zapytał. – Cóż to za jedna?
– Nie wiem. W Świętej Pelagii damy odwiedzające nie mają zwyczaju nazwisk swoich podawać.
– Może to nie do mnie?
– Nie tylko do pana, ale po pana, albowiem dług pański zapłaciła. Możesz pan wyjść, ale
pani ta chce się z panem w więzieniu widzieć.
– Proś pan.
W chwilę później z szelestem sukni jedwabnej i z zapachem wódek wonnych weszła do
sali więziennej kobieta, w której, gdy woalkę podniosła, Tadeusz poznał panią Labiche.
– A?! – zawołał zdumiony.
– Nie spodziewałeś się mnie? – zapytała, siadając i w młodego człowieka wzrokiem, jakby
strwożonym, się wpatrując.
– Czyżem się spodziewać pani mógł!
– Prawda, trudno to było. Jam może źle zrobiła? Wolność panu przynoszę.
– Wyświadczasz mi pani dobrodziejstwo i obarczasz obowiązkiem wdzięczności, z którego czy się wywiązać potrafię?
Pani Labiche znajdowała się w położeniu kobiety, nie wiedzącej, co zrobić z oczyma
swoimi: to je powiekami zasłaniała, to znów podnosiła, na postaci młodego człowieka spojrzenie zawieszała i spojrzenie to spadało, jak spada przedmiot, zatrzymać się nie mogący dla
braku punktu oparcia.
Zachowanie się Tadeusza było grzeczne, uprzejme, ale spokojne, jakby czuł, że się tu zawiązuje dramat, wystawiający go na próbę.
– Pozyskać potrafiłem – mówił – względy pani, nie wiem jak...
– Jak? – odbąknęła. – Jak?
– Paniś mi takie wielkie wyświadczyła dobrodziejstwo – powtórzył.
– Ach, nie wymawiaj mi pan tego tonem takim! – zawołała.
– Chciałbym się pani móc wywdzięczyć.
– Wywdzięczysz się, nie wspominając mi o tym nigdy.
– Będę jednak musiał wspomnieć wówczas, kiedy pani dług zwrócę. Tylem u ludzi ponazaciągał długów! Tylu mam dobroczyńców!
W tonie tym utrzymywana rozmowa widocznie młodej kobiecie zawadzała. Znać na niej
było zmieszanie, do którego zapewne przyczyniało się w części i to, że zastała Tadeusza w
odzieży tej samej, w której dopuścił się zaburzenia porządku ulicznego. Miał na sobie starą,
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podartą surducinę, takież spodnie, buty dziurawe i bieliznę czystości więcej, aniżeli podejrzanej. Lepsze jego ubranie pozostało w zawiadownictwie oświetlania ulic, jako rękojmia zwrotu
kosztów drabiny strzaskanej. W tych brudnych i wonią oliwy zepsutej nasiąkłych łachmanach
zachodziła różnica pomiędzy tym Tadeuszem, co w chwili tej przed panią Labiche stał, a tym,
którego ona w kawiarni widywała. Stąd pochodziło strwożenie, jakie okazała, do celi więziennej wchodząc, stąd z ust jej wyrazy niby w pętach wychodziły. Ona w czystej, świeżej,
eleganckiej, wonnej i bogatej odzieży odbijała rażąco od młodzieńca, który nie dosyć, że
łachmany miał na grzbiecie, ale jeszcze o pozaciąganych u ludzi długach i o dobrodziejstwach
mówił. Więc ją na równi z wierzycielami i dobroczyńcami swoimi stawił? Więc ona się niczym w oczach jego nie wyróżniała?
– Ja przecie... – zaczęła, jąkając się. – Pan... pan nie pytasz mnie, skąd moje mniemane dobrodziejstwo pochodzi.
– Nie pytam o to, o czym wiem – odparł młody człowiek z pośpiechem.
– Wiesz? – zapytała ze zdziwienia lekkim akcentem.
– Pani jesteś zacna, spółczuć umiejąca kobieta. Przeczułaś we mnie człowieka uczciwego,
za jakiego się mam i jakim pozostawać pragnę. Dowiedziałaś się, żem w biedę popadł, co się
zdarza ludziom najuczciwszym i, pośpieszyłaś mi z ratunkiem. Wyznam, żem się tego po pani
nie spodziewał, czyn ten przeto w oczach moich podnosi panią o tyle wyżej, o ile mniej spodziewanym był. Pani jesteś szlachetną, zacną kobietą. Mam pani do podziękowania nie tylko
za to, coś dla mnie zrobiła, ale jeszcze i za to, żeś mnie z uprzedzenia jednego wyleczyła.
– Panie... – zaczęła kobieta, oczy wyrazu wzruszenia pełne na Tadeusza podnosząc.
Tadeusz czekał, co ona powie, ona jednak, zdawało się, jakby się wahała. Młodemu człowiekowi w oczy patrzyła, milczała, wreszcie się odezwała:
– Wszak się jeszcze będziemy widywali?
– O pani... – odparł Tadeusz, głowę przed nią pochylając. – Sprawiłaś mi niespodziankę.
– I dla mnie niespodzianką jest to, co się dziś stało. Rozmówić się musimy... o, musimy!
– Kiedy i gdzie pani każe?
– Nie wiem jeszcze kiedy i nie wiem gdzie. Zdaje mi się – uśmiechnęła się – jakby mi się
w głowie pomieszało. Pan do kawiarni przyjdziesz?
– Jak skoro będę mógł – odrzekł, wskazując oczyma na siebie.
– Znajdziesz mnie pan znów na miejscu moim zwykłym.
– Czyżbym nie znaleźć mógł.
– O... – odparła przeciągle.
Wstała i rękę rękawiczką elegancką obciągniętą ku Tadeuszowi wyciągnęła. Tadeusz rękę
swoją pomknął, lecz ją wnet cofnął.
– Czemuż to? – zapytała.
– Widzi pani... – pokazał dłoń swoją zatłuszczoną i zabrukaną.
Kobieta gest wstrętu wykonała, wnet atoli Tadeusza ujęła za rękę i pierwej zanim on przewidzieć był w stanie, pocałunek na niej złożyła.
– Oh! – zawołał, rękę wydzierając.
– Do widzenia – odpowiedziała.
– Do wi-dze-nia – powtórzył Tadeusz. Zamyślił się, na środku izby stając i zaczął następnie chodzić powoli.
Po niejakimś czasie do celi wszedł dozorca.
– Pan wolny jesteś. Chodź ze mną do dyrektora dla odebrania i podpisania pokwitowań.
Tadeusz zbierać nie miał co. Jak wszedł, tak wyszedł. Dyrektor wręczył mu pokwitowanie
długu u pani Dupine i podsunął do podpisania kwit, świadczący, jako go w więzieniu dochodziło wszystko, co mu się należało. Następnie podał kwit jeszcze jeden.
– Cóż to jest? – zapytał Tadeusz.
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– Oto – odpowiedział dyrektor, wręczając mu dwa po sto franków bilety bankowe – własność pańska.
– Skądże?
– Możesz mi pan wierzyć, że to własność pańska.
– Nie poczuwam się do niej.
– Poczuwaj się, czy nie, ale weź, bo ja tego u siebie trzymać nie mogę. Dyrekcja więzienia
nie jest depozytem pieniędzy cudzych.
Tadeusz domyślił się, skąd pieniądze te pochodzą i zrozumiał, że nie przyjąć ich nie mógł.
Wziął, w zanadrze schował i na ulicy obliczenie zrobił:
– Osiemdziesiąt a dwieście, dwieście osiemdziesiąt. Franków osiemdziesiąt wynosił dług
za mieszkanie i do długu tego przybywała gotówka, która stanowiła dla niego skarb na drodze
znaleziony. Mając w perspektywie zarobkowanie w drukarni, miał zarazem w perspektywie
możność uiszczenia się z długów, które naglącymi nie były.
Po wyjściu z więzienia udał się wprost na mieszkanie swoje, na którym pozostały bielizna,
płaszcz, obuwie, książki, papiery. Eliza zmieszała się trochę na widok jego.
– Ale... ale... – bąkać zaczęła.
– Przychodzę jeno zapytać pani, co się z gratami moimi stało?
– Pan Zdziórpińśki wszystko złożył w pokoju, w którym mieszkał.
– Czyż już tam nie mieszka?
– Najął apartament na ulicy St. Jacque. U odźwiernej znajdziesz pan klucz od mansardy.
– Dziękuję pani.
Cofnął się, lecz go Eliza powstrzymała, odzywając się:
– Ale, ale!.. Czy pan wie, że się panem dama jakaś zainteresowała?
– A skądże pani o tym wie?
– Przyjeżdżała tu i rozpytywała się o wszystko, o szczegóły najdrobniejsze.
– Musiałaś mnie jej pani przedstawić czarno.
– Ależ, panie Miarnowski! – zaprotestowała. – Jam jest pańska przyjaciółka najlepsza.
– I z przyjaźniś mnie do kozy wsadzała.
– Czy to ja? To mama. Zresztą się pan sam wsadziłeś, pobiwszy barona jakiegoś. Co to za
myśl na barona się rzucać?
– Jeżeli baron oszust.
– O wy, demokraci! – odezwała się z akcentem wymówki zalotnej.
– Żegnam panią.
U odźwiernej wziął klucz, wszedł na poddasze li obok drzwi pokoju Zdziórpińskiego znalazł na drzwiach Blanki ten sam, co dawniej napis. Otworzył. W pokoiku brakło komody i
łóżko stało inne. Książki jego szeregowały się porządnie na półce złożone, płaszcz na łóżku
wisiał, na stoliku przed oknem przybory do pisania znajdowały się w takim samym, jak u pani
Dupine, porządku, pod stołem buty jaśniały od glansu.
– Wszak to buty moje – rzekł podnosząc jeden – Zdziórpiński je chyba tak poglansował – i
dodał, oglądając się dokoła: – Zdaje się, że to mieszkanie moje.
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XXII
W rzeczy samej, mieszkanie Zdziórpińskiego stało się mieszkaniem Tadeusza. Dowiedział
się on o tym dokumentnie wieczorem dopiero z ust Zdziórpińskiego samego, który zapukawszy i wszedłszy, od progu zawołał:
– Enfin! Nie wiedziałem, co się z panem stało. Do policji latałem, powiedzieć mi nie
umiano. Gdzieś się pan przez trzy dni podziewał?
– Siedziałem u Świętej Pelagii!
– Uu? No proszę kogo! To się tak panu ta Elizka przysłużyła.
– Ona powiada, że to nie ona.
– A któż?
– Matka.
– O! Stara Dupina wie tylko o swoich chou’ach, pourvoiri’ach i saterach, o niczym innym.
Ale ja jej odsłużę! Na lapin sauté zęby ostrzy, ale zje diabła, jeżeli ja ją na obiad za barierę
powiozę.
– Ij, nie karz jej pan tak srodze.
– No nie, żartuję tylko. Miała ona trochę racji, że się na pana gniewała: któż bowiem widział odpychać babę, co się lepi! Czy to ja, na przykład, odepchnąłem Blankę?
– Młoda i ładniejsza.
– Prawda? Było panie, tak, żeby, jak pana Eliza, tak mnie ona, mogła do kozy wpakować.
Ale, żem jej nie odpychał... O, widzi pan, będzie z niej madame Zdziórpińska taka, że cré
nom de nom d'une pipe!108
– Jam się z Elizą przecie żenić nie mógł.
– Z nią bo o żeniaczkę nie chodziło. Eh! – ręką machnął. – Gdybym ja był na miejscu pańskim, a Blanka na miejscu Elizy, to myślisz pan, iżbym zrobił takie głupstwo, jak robię? Ułanowi z żonką zawsze kłopot. Albo to mi wesele potrzebne? Ale – na Tadeusza, który miał na
sobie odzież zapalacza, spojrzał. – Czy, z przeproszeniem zapytam,. ma się pan ogarnąć w
co?
– Wykupię jutro z lombardu odzież moją.
– Ano, to i dobrze. Kontent żeś pan z kwatery? A la guerre comme a la guerre109 Pięć franków miesięcznie.
– Bez mebli? – zapytał Tadeusz.
– Bez.
– Tu przecie meble są.
– Co to za meble! Łóżko moje zabrałem, dlatego że podwójne. Sypiałem na nim z Bykiem,
a to – palcem wskazał – łóżeczko Blanki. Będzie się na nim panu słodko spało. Komodę zabrałem. Stolik i stołki trzech franków nie warte. Półki miejscowe, szafa w ścianie. Et c'est
tout110... Przygotujże się pan na czwarty lipca.
– Narzeczona pańska tu jeszcze mieszka obok? – zapytał Tadeusz, na ścianę wskazując.
– Pas du tout111 – odrzekł. – Sprokurowała sobie jakąś tam ciotkę, która przy ślubie matkę
będzie udawała i suknię ślubną u niej szyje. Nie poszlibyśmy na szklankę wina, hę? Jest tu
niedaleko wyborne petit bleu.
108

C r é n o m d e n o m d' u n e p i p e ! – do kroćset! Do kaduka!
A l a g u e r r e... – na wojnie, jak (to) na wojnie.
110
E t c' e s t t o u t - i to jest wszystko.
111
P a s d u t o u t - wcale nie, bynajmniej.
109
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Poszli na szklankę wina. Tadeusz sobie świec kupił i noc na nowym mieszkaniu spędził
spokojnie i z uczuciem zadowolenia.
Do wesela pozostawało jeszcze dni parę. Czas ten obrócił na odwonienie się z oliwy i odczyszczenie się. W dzień ślubu Zdziórpińskiego z pułkownikiem w merostwie dzielnicy Panteońskiej się zeszedł. Ceremonia odbyła się, jak się ceremonie te zwykle odbywają. Panna
młoda, jak w ogóle wszystkie panny młode, wyglądała pięknie. Po ślubie cywilnym nastąpił
niezwłocznie z góry zamówiony ślub kościelny, po którym świadkowie składali państwu młodym powinszowania i życzenia. Zdziórpiński dziękował, dłonie ściskał, wydawał się jednak
markotnym. Dziękował sztywnie jakoś. Coś mu – mucha niby – na nosie nagle siadła.
– Ot–do Tadeusza się odezwał:–ani pułkownik, ani pan nie przestrzegliście mnie.
– Że na ułańskie barki ciężar za wielki bierzesz?
– Nie w tym...
– Że pomiędzy panem a żoną zachodzi lat różnica znaczna?
– Nie w tym...
– Ze się na wesele mocno wyekspensujecie?
– Nie w tym...
– W czymże? – zapytał Tadeusz.
– W tym, cré nom! – szepnął – że biorę za żonę Francuzkę. Przyszło mi to na myśl przy
ołtarzu dopiero. Ksiądz tam coś prawił, a jam nie słuchał, tylkom o tym myślał. Toć przecie
będzie jakiś mały Zdziórpiński. Czy on nazwisko własne wymienić potrafi? O, sacré bleu! To
żem się osiodłał! Gdybyś mi był pan słówko pisnął...
– Paneś przecie uczył panią po polsku.
– Jak srokę. Ja jej powiadam: „Kocham ciebie", a ona mi odpowiada: „Kokam siebie". Ona
też mi syna, jeżeli mi Pan da... wykoka! Tfu! – splunął. – Stało się jednak, mościa panno. II
faut faire bonne mine au mauvais jeu112 ... Jedźmy na obiad za barierę. Lapin sauté będzie to
kot. Ale, ha! Wlazłszy między wrony, krakaj jak i one. Do kotów się nawrócić nie mogę, jem
jednak.
Grono weselne wsiadło do zamówionej przez Zdziórpińskiego tak zwanej tapisjery – jest
to szaraban z baldachimem – która zawiozła je do restauracyjki, przez robotników uczęszczanej. Ucztę zastawiono w pokoiku osobnym, niskim a gorącym, ogrzewanym nie tylko z zewnątrz przez słońce lipcowe, ale i wewnątrz przez przeprowadzony w nim komin od kuchni.
Towarzystwo składało się równo z osób dwunastu płci obojga i dwóch narodowości. Damy i
mężczyźni poczerwienieli jak raki. Pułkownik po zupie zawołał:
– Mości dobrodzieju, nie wytrzymam!
Pot mu oblicze zalewał, formując na czole, na skroniach i na brodzie strugi czarne, świadczące, jako farbował sobie włosy i wąsy.
– Nie wytrzymam – powtórzył – żywcem się tu zgotuję. Ph... ph... – dmuchał.
Gospodyni zakładu pootwierała drzwi i okna, celem urządzenia ciągu powietrza. Niewiele
to pomagało, aż jeden z Francuzów surdut zrzucił, za przykładem jego poszli wszyscy mężczyźni i doznali ulgi niejakiej.
– Nie mogłyby te damy sukien pozrzucać? – odezwał się jeden.
– Nie sprzeciwiam się temu – odparł Zdziórpiński.
Zamiana frazesów tych wywołała żarty i dwuznaczniki, które ucztę weselną ożywiły i
prawdziwie wesołą uczyniły. Mężczyźni dogadywali, damy się śmiały – rechotały – słówka od
siebie rzucały. Śmiech Elizy brzmiał najgłośniej, niby dzwonek loretański.
– Umizgaj się pan do niej! – wołał od czasu do czasu Zdziórpiński. – Może się to przyda.
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I l f a u t f a i r e... – trzeba robić dobrą minę do złej gry, czyli nie okazywać po sobie przykrości.
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Mówił po polsku, Francuzki przeto z ciekawością się dopytywały, co znaczy: mizgać? –
mizga?
Przy stole w ogóle panował humor jak najlepszy. Pułkownik, dla którego towarzystwo podobne było rzeczą ze słyszenia jeno znaną, miną nadrabiał i przy deserze wniósł zdrowie państwa młodych. Przemówił po polsku, wyrażając życzenia następujące:
– Obyś, poruczniku, wyruszył z Francji jak najprędzej, ty konno, połowlica twoja z potomstwem furgonem.
Zdziórpiński się rozpłakał i śród płaczu odpowiedział:
– Daj Boże... daj Boże... W ten sposób tylko dzieci moje, jeżeli mi je Pan Bóg da, nie będą,
jak ich matka ćwierkały, wymawiając nazwisko ojcowskie...
Toast pułkownika i odpowiedź Zdziórpińskiego Francuzi oklaskali serdecznie, pomimo że
jedno i drugie zrozumieli później, gdy im przemówienia te Tadeusz na francuskie przełożył.
Uczta wyrównywała skromnemu obiadowi, ciągnęła się przeto niedługo – godziny półtorej
najwyżej. Zdziórpińsiki tapisjerię do zawiezienia tylko towarzystwa najął. Uważał, że powrót
nie do niego już należy. Puścił gości swoich płci jednej i drugiej samopas i oni też ruszyli,
każdy sumptem własnym. Na zegarach bił kwadrans na dziewiątą. Na niebie kołysał się księżyc. Upał dzienny zmniejszył się nieco. Po ulicach od czasu do czasu przeciągały podmuchy,
które ulgę sprawiały. Pułkownik, z restauracyjki wyszedłszy, surdut przy pomocy Tadeusza
włożył, chustką się od nosa czas jakiś wachlował i rzekł:
– Nie ma co ani fiakra brać, ani się do omnibusu pchać. Pójdziemy sobie, mości dobrodzieju, piechotką i zajdziemy do Regence. Zgoda?
– Zgoda, mój pułkowniku.
Szli we dwóch. Pułkownik od czasu do czasu zaczynał rozmowę, której ciągnąć nie mógł z
powodu, że turkot pojazdów głuszył odpowiedzi Tadeusza. A przy tym i przechodnie przeszkadzali. W kawiarni nie wchodzili do środka. Garson, co kawę im podał, powitał Tadeusza,
jako dawno nie widzianego. Tadeusz przez okno rzucał okiem na damę kontuarową, która, jak
zwykle, zapłatę przyjmowała i cukier na miseczki nakładała. Gdy do płacenia przyszło i pułkownik po sakiewkę sięgnął, rzekł:
– Ja płacę.
Pani Labiche z daleka go śmiechem powitała.
– Jakżeś mnie pani dobrodziejstwami przeciążyła – szepnął do .niej. Ona mu śmiechem
odpowiedziała.
– To za wiele – dodał.
– Nie za wiele za to dobrodziejstwo, jakieś wyświadczył mnie – odrzekła. – Jeżeli zachodzą dobrodziejstwa jakieś, to obustronne.
– Nie rozumiem.
– Krótko to wytłumaczę: padałam w przepaść i byłabym wpadła, gdyby nie pan... Chciałam
to panu opowiedzieć długo i szeroko, ale – dodała z naciskiem znaczącym – nic już więcej do
powiedzenia nie mam.
– Jedna kawa, dwa koniaki! – wygłosił donośnie garson, na stół monetę srebrną rzucając.
Równocześnie z sakiewką w ręku podszedł konsomator jakiś.
Tadeusz skłonił się i oddalił.
Nie był on zgoła tak naiwny, ażeby nie wiedział, co w stosunku do niego powodowało kobietą młodą.
Po weselu Zdziórpińskiego udał się do drukarni z listem polecającym. W dobrą trafił porę.
Pan Martinet kazał mu nazajutrz o ósmej rano przyjść i robotę rozpocząć, wyznaczając zapłatę, jak w ogóle zecerom, od ilości liter złożonych. Za liter dziesięć tysięcy tyle a tyle.
Działo się to przed południem, około dziesiątej. Z czasu swobodnego zamierzał skorzystać i
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pułkownika odwiedzić. Przyszedł do mieszkania tego ostatniego i zapukał. Czekał, odpowiedzi nie było, zapukał powtórnie.
– Kto tam? – odezwał się głos ze środka.
– Ja, pułkowniku.
Słyszeć się dało szłapanie pantofli, po czym tuż zza drzwi, otwartych o tyle, ażeby się
szpara sformowała, pułkownik przemówił:
– Mój Tadeuszu, przyjdź po południu, teraz cię wpuścić nie mogę.
– Chciałem z pułkownikiem śniadanie zjeść!
– Ano... to przyjdźże, mości dobrodzieju, o dwunastej.
– Co pułkownik lubi: befsztyk czy kotlety?
– Hm, o toś mnie, mości dobrodzieju, zagabnął? Kotlety!
Tadeusz wrócił o dwunastej z kotletami, usmażył je na spirytusie, na hermetycznie zamykanej patelni, i wespół z pułkownikiem zjadł śniadanie, o ile smaczne i posilne, o tyle tanie.
Przy śniadaniu pułkownik go ostrzegł:
– Nigdy do mnie, mości dobrodzieju, przed dwunastą nie przychodź! Niewidzialny jestem
dla nikogo, dla ciebie nawet.
– Przychodzić nie będę, od jutra bowiem do roboty staję.
– Do jakiej?
– Do terminatorki zecerskiej. Książki będę drukować.
– Zjesz rozumy wszystkie.
Terminatorka w drukarni poszła Tadeuszowi nie lepiej, ale i nie gorzej, niż każdemu innemu. Istotę roboty pojął od razu. Nabranie atoli wprawy stanowiło trudność, której przełamanie ukazywało się w przyszłości pod postacią nader ponętną pięciu, sześciu, do dziesięciu
nawet franków dziennie. W początkach dochodził zaledwie do centimów pięćdziesięciu.
Trudno mu było, zanim się oswoił z kasztą, rozpoznał przegródki na litery i przyzwyczaił rękę
do chwytania, bez zmylenia głosek i znaków pisarskich, rozłożonych w zagłębieniach na
przestrzeni, wynoszącej z górą metr kwadratowy. Nie była to filozofia żadna, ale była trudność wielka, jak filozofią nie jest koszenie lub żęcie, którego dokonywać nie jest w stanie
człowiek wprawy nie posiadający. Przypiął się przeto Tadeusz do wprawiania się w układanie
czcionek na winkielhaku i coraz posuwał się na drodze tej naprzód, powoli, mozolnie, ale
znacznie. Z wprawą w składaniu łączyć należało wprawę w czytaniu rękopisów, wymagającą
również praktyki, nadającej biegłość. I nad tym się Tadeusz mozolił.
Pociechą dla niego niemałą było, że pracował wespół ze swoimi.
Przez drukarnię L. Martineta, która pierwsza w Paryżu zaopatrzyła się w czcionki polskie,
przesunęła się spółziomków naszych liczba znaczna. Pracowało tam regularnie kilku, a gromadziło się niekiedy po kilkunastu. W pracowni rozlegała się mowa polska tak, że wszedłszy
tam, zdawało się, jakby ruch cudowny przeniósł człowieka do Warszawy lub Krakowa.
Przy zajęciu takim trudno mu było,do Regence chodzić. Zaglądał tam jednak i z panią Labiche po słów kilka przyjaznych zamieniał. Zaglądał tam i dlatego, że poza posiedzeniami sekcji, w kawiarni jeno mógł się z pułkownikiem widywać.
Tak upływały mu dnie, tygodnie, miesiące, regularnie, jednostajnie.
Na dworze pogoda czy słota w trybie życia Tadeusza zmiana nie zachodziła żadna. O
ósmej rano do roboty stawał, o ósmej wieczorem roboty kończył. Niekiedy wypadało noc przy
kaszcie spędzić. Zarabiał już przeciętnie po franków cztery dziennie i, za mieszkanie tu nie
płacąc, a na wydatkach innych oszczędzając, odkładać zaczął na długi. Uiścił się majorowi,
pospłacał innych i założył fundament długu największego, którego ważności nie umniejszało
bynajmniej w oczach jego to, że reklamowanym nie był.
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Czas upływał, jesień nadeszła. Do pracowni drukarskiej napłynęło roboty sporo. Tadeusz
składał ćwiartki oderwane dzieła jakiegoś filozoficznego i chwytał na winkielhak litery, kiedy
niespodzianie zjawił się obok niego pułkownik.
– Pułkowniku! – zawołal. – Co tu pułkownika sprowadza?
– Nie mógłbyś wyjść na chwilę ze mną? – odparł pułkownik.
Ton zapytania tego zwiastował interes ważny. Tadeusz płatny nie dziennie, ale od ilości
liter, wyjść mógł, kiedy a na jak długo mu się podoba. Zdjął więc z siebie bluzę, surdut włożył
i udał się za pułkownikiem, który fiakrem przyjechał i do fiakra go zaprosił. W powozie odezwał się:
– Powiozę cię do siebie, bo wiesz co?
Wyrazy następujące wymówić chciał spokojnie. Nie był jednak w stanie powściągnąć się,
wybuchnął i głosem uniesienia pełnym huknął:
– Listy z domu!
– O – odezwał się uradowania tomem Tadeusz. – Czy i do mnie?
– I do ciebie, mości dobrodzieju – odrzekł pułkownik, ale już tonem innym, takim, jakby w
głębi omego smutek się odezwał.
Nie zwróciło to jednak na siebie uwagi Tadeusza.
– Dlatego, wdidzisz – ciągnął pułkownik – od roboty ciebie oderwałem i nie chciałem ci listów wręczać ani w atelier, ani w kawiarni.
Rację Tadeusz za słuszną uznawał i nie brał za złe pułkownikowi wzięcie fiakra z powodu
tak listów, jako też tego, że na dworze panowała pogoda jesienna, manifestująca się deszczem
ustawicznym. Wydatek przeto na przewóz usprawiedliwiał się dostatecznie. Listy z domu
zasługiwały na to.
Listy leżały na stoliku. Tadeusz od pierwszego oka rzutu poznał pisanie matczyne, pochwycił i odczytał list przy oknie. Odczytał powtórnie i począł z treści jego sprawę zdawać.
– Karol i Ryszard pożenili się.
Wymienił nazwiska żon braci swoich i dodał:
– Ryszard dostał posag duży. Zostaje przy Woronkowie i nas spłaca. Ma się mi dostać
sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych.
– Magnatem jesteś, mości dobrodzieju – rzekł pułkownik, krzesząc hubkę do fajki, którą
sobie nałożył.
Powiedział to i westchnął. Widocznym było, że ma do powiedzenia coś jeszcze i waha się.
– Cóż pani pułkownikowa pisze? – zapytał Tadeusz.
– Hm... – odchrząknął pułkownik – Jest tu do ciebie list jeszcze jeden. Dam ci go, ale mości dobrodzieju, pod warunkiem, pod warunkiem, że mi tu, mości dobrodzieju, hm!... sceny
nie zrobisz! Jest się, mości dobrodzieju, albo mężczyzną, albo babą, a kiedy się jest mężczyzną, to się nie jest babą. Ot co! Masz.
Mówiąc to, podał Tadeuszowi list zapieczętowany. Tadeusz, którego przemowa ta zdziwiła, list do ręki wziął, na adres okiem rzucił i cedzonym sposobem odezwał się:
– Zdaje się, charakter Ryszarda.
– Ano – pułkownik na to.
Tadeusz pieczęć rozłamał i jak skoro na pisanie okiem rzucił, wnet dłonią się za głowę
schwycił i zawołał:
– Matko moja!
– Tylko... słuchaj! – upomniał pułkownik. – Com ci mówił? Za babę ciebie nie mam, a
przy tym, wszak wiesz, wszyscyśmy śmiertelni. Wynosimy się ze świata jeden po drugim i
jedna po drugiej na wyprzódki. Otóż ja, mało brakło, a byłbym kopyta wyciągnął. Powinniśmy być przygotowani na to, że wywróci się dziś to, jutro owo, aż się, mości dobrodzieju,
wywalimy i sami. Owóż tedy, mości Tadeuszu, trzymaj się nie poddawaj się!
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Tadeusz przy oknie stojąc, perswazji tych w milczeniu słuchał. Zdaje się nawet, że uwagi
na nie nie zwracał. Pułkownik się wygadał, wypoczął i po chwili znów zaczął:
– Wypłaci ci Ryszard schedę twoją. Wyniesie to na franki tysięcy czterdzieści z czymś.
Spora sumka, którą, jeżeli zechcesz, możesz w Paryżu we trzy dni puścić. Pomyślże zawczasu, co z nią zrobić, ażeby i kapitalik nie przepadł, i procent cię regularnie dochodził.
Tadeusz na pułkownika spojrzał. Po chwilce do komody, na której kapelusz swój położył,
zbliżył się i za kapelusz ujął.
– No – odezwał się pułkownik, zostań dziś ze mną. Zjemy razem obiad. Zapraszam ciebie.
– Dziękuję, pułkowniku.
– Dokądże ci się śpieszy?
– Do roboty.
– Mógłbyś już przecie pofolgować sobie, mając, mości dobrodzieju, sześćdziesiąt tysięcy
złotych w perspektywie.
– Uhm – odparł Tadeusz i ręką machnął.
– Z procentu utrzymać się już będziesz mógł, nie mając obowiązków żadnych.
Tadeusz znów spojrzał na pułkownika, który się nie domyślał obowiązków, jakie jego eksadiutant na siebie włożył.
– Zostań więc ze mną – powtórzył.
– Nie, mój pułkowniku, nie, nie mogę.
– Chcesz ode mnie uciec, ażeby się, mości dobrodzieju, myślami smutnymi bawić.
– Pójdę wprost do atelier, a przy kaszcie drukarskiej ani smutno, ani wesoło myśleć nie
można.
– Nie ciekawyś wiedzieć, co żona, co Elżunia piszą do mnie?
– Co, pułkowniku?
– Żona moja pozdrowienia ci przysyła, a Elżunia pisze, ażebym ci powiedział, że nie zapomniała o jakimś: „Do widzenia".
– Nie zapomniała? – odparł Tadeusz tonem, w głębi którego czuć się dawało zadowolenie.
– I pozdrawia ciebie serdecznie.
Młody człowiek westchnął.
– No i opisuje mi swoje w Stokach mieszkanie. Donoszą, że im na niczym nie brak, że
mają jurysdatora dobrego. Godziębski to dobry człowiek. Owdowiał. Hm, widzisz, Godziębska była to kobieta młoda, panną ją znałem, a przecie umarła. O, tak – westchnął. – Cóż piszą
dalej? – Listy do ręki wiziął i oczami je przebiegać zaczął, podczas kiedy Tadeusz czekał z
kapeluszem w ręce.
– Hm! – chrząknął. – Nie powiedziałem ci rzeczy najciekawszej. Tomasz w Łybediance
jest.
– Doprawdy? – zapytał Tadeusz.
– W Stokach był i opowiadał. Co też on tam napleść musiał! Bordeaux Bordonem nazywał.
Toteż mnie o ten Bordon Elżunia zapytuje i domyśla się, że to Bordeaux z tego tylko, że Tomasz powiadał, że Bordon ów leży nad rzeką, co się nazywa Gawronem.
Na słowa te Tadeusz, mimo smutku, jaki go uciskał, uśmiechnął się i odpowiedział:
– Szczęśliwy Tomasz. Chciałbym się na jego znajdować miejscu.
– A ba... Chciałbym się na miejscu jego znajdować, mości dobrodzieju, i ja.
– Przychodziło mi już nieraz na myśl, pójść...
– I – dokończył pułkownik – swoim kłopotu narobiwszy, zamiast na Ukrainę, na Kaukaz
trafić.
– Hm – westchnął Tadeusz, postał chwilkę i pułkownikowi dłoń podał.
– Uparłeś się więc. Ze mną zostać nie chcesz.
– Chcesz mnie pułkownik ze smutku leczyć. Ja lekarstwo znajdę w pracy, zagłuszę się.
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– Kiedyż mi przyniesiesz na listy odpowiedź?
– Czyż na nie odpisać można?
– Można. Ja listy moje przygotuję na pojutrze.
– Więc ja odpowiedź przyniosę jutro wieczorem. O której pułkownika zastanę?
– O ósmej, o dziewiątej. O dziewiątej na pewno.
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XXIII
Listy, które jak wiemy, doszły rąk pułkownika za pośrednictwem marszałka Godziębskiego, sprawiły urozmaicenie jednostajności, stanowiącej treść życia pułkownika i Tadeusza.
Pierwszy się wykierował na pracowitego próżniaka: do godziny dwunastej zajętym był w domu, nikogo do siebie nie wpuszczał, a co on tam robił, było to dla świata tajemnicą. Tajemnicy tej niektórzy domyślali się, sądząc wedle oznaki pewnej, przejawiającej się na wąsach mianowicie. Oznakę tę stanowił brak włosów białych, które dawniej w ilości dosyć znacznej widzieć się dawały. Gdzie się one podziały? Brak ów stał się powodem oskarżenia, wniesionego
przeciwko pułkownikowi w łonie sekcji Towarzystwa Demokratycznego, na posiedzenia której pułkownik w początkach uczęszczał regularnie, następnie coraz to rzadziej i rzadziej.
Obowiązki jednak inne członka sumiennie pełnił. Oskarżenie wniósł jeden z Litwinów, były
leśniczy. Brzmiało ono, jak następuje:
– Oskarżam obywatela Bonawenturę Szalawskiego, byłego pułkownika, o gwałcenie zasad
demokratycznych.
Obecny temu Tadeusz zapytał:
– Jakie masz na to, obywatelu, dowody?
– Wąsy farbuje – odpowiedział Litwin.
Wywiązała się stąd dyskusja i ledwie nieledwie przekonano Litwina, że pomiędzy wąsami
a zasadami demokratycznymi nie zachodzi związek najmniejszy.
Podejrzewano przeto pułkownika o to, że godziny przedpołudniowe traci na toalecie. Nikt
jednak tego na pewno twierdzić nie mógł, do siebie bowiem nie wpuszczał nikogo. Ukazywał
się światu około pierwszej. Bądź do niego ktoś ze znajomych przychodził, bądź też opuszczał
mieszkanie swoje i oddawał się rewizji Paryża. Tu budowlę nową wznoszono, ówdzie kanał
kopano, gdzie indziej most stawiano lub ulicę brukowano. Wszystko to obchodził, przyglądał
się, za postępami roboty śledził, niekiedy robotnikom uwag swoich udzielał. W zajęciach tych
nie przeszkadzała mu niepogoda nawet. Gdy deszcz padał, widzieć chciał, jak w deszcz robotnicy radzą sobie. Pilność jego we względzie tym wzorową była. Po obejrzeniu robót zatrzymywał się tu i ówdzie przed wystawami sklepowymi. Następnie zażywał przechadzki na
bulwarach, lub Polach Elizejskich, zachodził do Rotundy na kirsz i dzienniki, zjadał obiad na
ulicy Mail i dzień kończył w Regence przy szachach. Chwili jednej bez zajęcia nie pozostawał. Gdyby mu kto zarzucił, że próżnuje, miałby słuszność zupełną, odpowiadając: „Nieprawda!" Nie próżnował, a przecie jedyny zatrudnień jego rezultat wyrażał się pod postacią
wielkiej w ubieraniu się staranności, elegancji nawet. Mody wszakże nie trzymał się ściśle.
Pułkownikostwa swego nie maskował. Żołnierz w nim czuć się dawał przez skórę. Oficer
wyższy z oczów mu patrzył tak dalece, że szyldwach, gdy mimo którego przechodził, broń
przed nim ściągał mimowolnie. Nadawało to elegancji jego właściwą a szczególną cechę powagi, której uprawianie stanowiło jedną z gałęzi jego, mało jemu samemu, a zgoła ludziom
nie przydatnej pracowitości. Elegancja stała się w nim rodzajem manii i przebijała się w jego
chodzie, ruchach i sposobie bycia. Nie miał biedny człowiek nic do czynienia innego, że zaś
natura próżni nie cierpi, więc sfiksował.
Tadeusz zaś pracował. Spodziewane czterdzieści tysięcy z góry przeznaczył dla pułkownika, jako dożywocie, mające mu ubezpieczyć starość. Nie zapominał jednak i o sobie, a raczej
o pannie Elżbiecie, która mu się w perspektywie przedstawiała pod postacią owocu pracy,
pracy bez wytchnienia, pracy żelaznej. Do wywalczenia jej nie posiadał czego innego, jeno
ramion parę, wprawionych do rzucania po kaszcie. Na ramionach tych oparł rachubę, dającą
mu w rezultacie fundusz żelazny, przeznaczony dla tej, co mu niby zorza jasna miłości w
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liczbie mnogiej i nadziei w liczbie mnogiej świeciła. Praca żelazna i fundusz żelazny, środek i
zadanie, oto na czym oparł Tadeusz przyszłość własną i przyszłość tej, o której mu matka
napisała: „Jaki ją czeka los!" Wyrazy, które ona w liście do ojca wyrzekła, że o „do widzenia"
pamięta, bodźca mu dodały. Pamięci matki westchnienie poświęcił i pracy się z podwojoną
energią jął.
Nazajutrz po otrzymaniu listów poszedł do pułkownika wieczorem i odpowiedź mu pod
adresem Ryszarda wręczył.
Na odpowiedź tę w tygodni kilka później nadeszła odpowiedź, ale, jak wiemy, nie od Ryszarda.
Odtąd nastąpiła regularna mniej więcej wymiana korespondencji, ale w korespondencji tej
listy do Tadeusza od brata świeciły nieobecnością. Ryszard nie pisywał i panie Szalawskie ani
o Ryszardzie, ani o udzielonym pułkownikowej przez Tadeusza upoważnieniu do odebrania
schedy jego nie wspominały.
Panna Elżbieta zawsze mu pozdrowienia zasyłała. Na tym się zaczynało i kończyło
wszystko, co się osoby jego tyczyło. Zadowalniało go to tym bardziej, że spokojnym był we
względzie schedy swojej, czyli dożywocia pułkownika.
Zamiana korespondencji pomiędzy pułkownikiem a rodziną jego odbywała się w przestankach mniej więcej sześciotygodniowych. Na list sześć tygodni czekać trzeba było. „Oczekiwanie godziny skraca". Ponieważ tak pułkownik, jak Tadeusz na listy w ustawicznym oczekiwaniu byli, czas przeto mijał im chyżo. Ani się, jak to powiadają, obejrzeli, jak upłynął rok
cały.
W ciągu roku tego Tadeusza spotkał tryumf nieledwie. Zebrawszy franków dwieście
osiemdziesiąt, posiadał potrzebną do uiszczenia się pani Labiche z długu kwotę i, kiedy do
uiszczenia przyszło, przekonał się, że łatwiej było wziąć, aniżeli oddać. A nuż nie przyjmie?
Rozmyślał nad sposobami oddania i przychodziło mu na myśl: to przez pocztę posłać, to pośrednictwa czyjegoś, np. majora Ziomskiego, albo pułkownika użyć, ale tak to, jak owo wydawało mu się drogą krzywą. Zatrzymał się przeto na tym, że odda z ręki do ręki. W celu tym
do kawiarni przyszedł i, przywitawszy się z panią Labiche, wręcz jej oświadczył:
– Przyniosłem pani dług mój.
– A – odpowiedziała – tak rychło?
– Dziesięć miesięcy, czy to rychło?
– Masz pan pieniądze przy sobie?
– Mam.
– Proszę mi je oddać jutro o dziesiątej rano w ogrodzie Tiuleryjskim. Daję panu – dodała z
uśmiechem – rendez-vous. Spodziewam się, że mi pan nie odmówisz? – zapytała.
Tadeusz skłonił się z tym akcentem, co oznacza przyjęcie rozkazu i usunął się.
Nazajutrz na rendez-vous się stawił. Znalazł panią Labiche pod platanem. Na ławce siedziała, a przed nią podrzucania wolanta próbowała dziewczynka pięcioletnia. Tadeusz ją powitał, ona mu obok siebie miejsce wskazała.
– Zostajemy pod strażą córki mojej – odezwała się, parasolką na dziecko wskazując – której życzę, ażeby w życiu swoim takiego, jak pan, spotkała.
– Życz jej pani lepiej, ażeby spotykać nie potrzebowała.
– Nie będzie potrzebowała, jeżeli będzie pozbawiona trzech poszukiwanych w nas kobietach zalet: piękności, dowcipu i posagu. Osłonięta puklerzem brzydoty, głupoty i ubóstwa
przejdzie przez życie nie postrzeżona i nie nagabywana. Puklerz ten, niestety – uśmiechnęła
się – matki jej nie osłania.
– Nie miałem pani za .bogatą – przerwał Tadeusz.
– Ja też się za bogatą nie podaję. Wniosłam mężowi pięćdziesiąt tysięcy franków i postać
swoją, nadającą się na wystawę za kontuarem. Na stanowisku, na którym mnie pan w kawiar172

ni widujesz, zostałam oblężoną. Nie wyobrazisz sobie, co mi się tędy, przez uszy – pokazała
palcem Tadeuszowi uszko prześliczne, przyozdobione u spodu iskrzącym się brylancikiem, u
góry falistą czarnych włosów smugą – przelewa: ile wyznań, przysiąg, propozycji, ofiar! Ile
słów ognistych, ile przyrzeczeń płomiennych! Rola moja na tym polega, ażeby wszystko słuchać, niczego nie słyszeć. Czy jednak nie słyszeć można? Czy sposób wytrzymać w roli rzeszota?
– Trudna, w rzeczy samej, rola – bąknął Tadeusz.
– Tłumaczę się przed panem. Dzięki postaci mojej, jestem narzędziem spekulacji, a będąc
narzędziem, mam uszy, oczy, mam serce wreszcie. Ci, co mnie za kontuarem wystawiają, nie
biorą tego na uwagę, nie obchodzi ich to. Jak za kontraktem zostałam żoną, tak za kontraktem
damą kontuarową. Z uszami, z oczami i z sercem, z sercem, które odepchnęło nie wiem ilu i
przylgnęło do pana.
Tadeusz podniósł na panią Labiche oczy, ona mu w oczy patrzyła. We wzroku jej gorzało,
igrało wyznanie miłosne.
– Jam się przecie – odparł – zasłużyć na to nie starał.
– Dlatego właśnie pociągnąłeś mnie do siebie. Pociągnąłeś i odepchnąłeś.
Tadeusz usta zagryzł. Ona po chwili ciągnęła dalej:
– Gdybyś był odepchnął brutalnie, byłabym odeszła z żalem, z gniewem. może i... i nie
wiem, co by nastąpiło. Odepchnąłeś mnie w sposób taki, żem... – zamilkła i po .namyśle drżącymi usty rzekła – dwustoma osiemdziesięciu frankami okupiła upadek własny.
Nastąpiło milczenie. Pani Labiche końcem parasolika w piasku grzebała. Tadeusz, na to co
usłyszał, nie miał co do odpowiedzenia. Milczenie przerwała mu:
– Powiedz mi pan – zapytała – czyś to niechcący, czy ze świadomością rzeczy uczynił?
– Co pani do tego! – odparł.
– Nie odpowiada się tak damie – zauważyła półżartobliwie.
– Chcę panią rozgniewać i dług oddać. – W takim i innym razie nie jest to dług, ale okup i
ja do niego prawa nie mam.
– W razie takim, jam się gniewać gotów.
– Dla zachowania przeto miłej pomiędzy nami zgody, złóż pan tę kwotę w towarzystwie
ratunku kobiet upadłych, każ sobie wydać kwit na imię Melanii L. i kwit ten z podpisem
swoim mnie wręcz. Schowam go sobie na pamiątkę. Będzie to – dodała tonem półprzekąsu –
po episjersku. Pamiątka, kwit. Cóż pan jednak chcesz, jest się episjerką albo nie jest.
– Powtórzę pani – podchwycił Tadeusz – to, com w więzieniu powiedział: jesteś kobietą
bardzo zacną.
– Dzięki panu – odparła. – Rzucałam się panu w ramiona z całą następstw świadomością.
Związek nasz, gdyby był nastąpił, utrzymać się nie mógł. Z objęć twoich przeszłabym w inne,
z tych innych znów w inne. Miałam na widoku w perspektywie dalszej bankiera, co mi o setkach tysięcy szepce i chciałam jeno dobrze, wedle serca, zacząć. Pokochałam ciebie – dodała
wstając. – Adio, panie...
Na dziewczynkę zawołała:
– Chodźmy, moja córko. Matce twojej pora zająć tron kontuarowy. Przypatrz się jeno
pierwej temu panu Polakowi, jeżeli spotkasz takiego, idź do niego śmiało.
– To ona mnie takim zrobiła – myślał sobie Tadeusz, idąc do drukaimi.
„Ona" miało znaczenie pocisku, który przez elewację z Paryża nurzał się w Stokach.
Tadeusz pieniądze złożył, kwit wziął, zaopatrzył go w podpis swój i wręczył pani Labiche
w dni kilka później.
A w tygodni parę później, kiedy wieczorem referat dla sekcji, w będącej wówczas w dyskusji kwestii prawa podatkowego robił, ktoś nagle do drzwi zapukał.
– Entrez!
173

Do izdebki wszedł Byk.
– Byku! – zawołał.
– Pan porucznik! – wykrzyknął Żyd. W objęcia się sobie rzucili.
– Skądżeś ty?
– Ny... skąd... Ja ze świata... Ih! – zachłysnął się.
– Gdzieżeś się tak długo podziewał?
– Chodził, chodził, chodził... Ij, gdzie ja nie chodził? Mówiąc to, zrzucił z grzbietu skórą
obciągnięte pudło i, wskazując na nie, dodał:
– Ot, z tym chodzę po Francji całej. Gdzie ja nie był! Nie ma takiego miasta, takiego miasteczka, takiej wsi... bourg, hameau... nu, ot i do Paryża ja przyszedł. Ja tu, do tych drzwi,
pukam dziś już raz trzeci. Ja miszlał, co tu zawsze pan Zdziórpiński i co un mnie przenocuje i
rozpowie, gdzie szukać pana pułkownika, gdzie pana porucznika, gdzie się zbierają panowie
demokraci, gdzie panowie arystokraci. Mam ja adresów kilka demokratów i arystokratów,
alem ja chciał najprzód moich panów widzieć. Mam adres Janka.
– Czyż Janek w Paryżu?
– W Paryżu.
– Siadajże! – wezwał go Tadeusz.
– Niech już ja postoję sobie.
– Siadaj! – inaczej z tobą gadać nie będę. Zrobię herbatę, napijemy się.
Byk miejsce na stołku zajął i poły od kaftana na kolana naciągnął. Tadeusz, krzątając się
około maszynki spirytusowej, zapytał go:
– Więc Janek w Paryżu?...
– W Paryżu. Ot. – pugilares wydostał i adres odczytał.
– Cóż on tu porabia?
– Za kucharza stanął.
– Czemuż się ani do mnie, ani do pułkownika nie zgłosił?
– Albo ja wiem czemu! Ale może i wiem, niech się jeno dowiem: co pan porucznik?
– Jak to, co?
– Demokrata czy arystokrata?
– Demokrata...
– A pan pułkownik?
– Także demokrata.
– Ny, to ja już wiem, dlaczego się Janek nie zgłosił.
– Dlaczego?
– On arystokrata.
– Cóż ty pleciesz! – zawołał Tadeusz tonem niewiary absolutnej.
– Jeżeli on nie arystokrata, to bodajem jutra nie doczekał. Widziałem go w Poitiers, tam
gdzie to wie pan? Otóż tam wszedł on był do sekcji, tu go kapitan Grzmocki odciągnął i do
arystokracji wpisał. On chciał być i tu, i tam, ale go z sekcji wykreślili, to on teraz rzetelny
arystokrata.
– No – Tadeusz na to.
– I dlatego to on się nie zgłosił. Bo i jakże!
– Byłeś więc w Poitiers; a w Tours?
– Byłem ja i w Poitiers, i w Tours, i w Bourges, i w Besançons, het wszędzie, we wszystkich zakładach, a jak zakładów nie stało, tom ja chodził wszędzie, gdzie ino są nasi. Chodził
ja i targował, i listy nosił od demokratów do demokratów i od arystokratów do arystokratów. I
do Paryża mam listów kilka.
Tadeusz herbatę zrobił, szklanki ponalewał. Szklankę jedną podał Bykowi, który się do
stolika przysunął i zapytał:
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– Nu... a koniak?
– Musisz się u mnie bez koniaku obejść.
– Nie muszę, bo ja mam z samego Koniaku koniak... Butelkę jedną niosę do pana pułkownika, a druga napoczęta.
Wstał, pudełko otworzył i wydostał z onego dwie butelki, z których jedną postawił na półce, drugą na stoliku. Tę ostatnią odkorkował i Tadeuszowi podał, mówiąc:
– Niech no ino pan porucznik skosztuje.
– Dziękuję ci. Wódki nie pijam.
– Niech pan ino powącha. Taka wódka, co z nią żadna szabasówka w parze nie idzie, taka,
co... gdyby u nas miał ją arendarz jaki, to by się panowie do karczmy jego o mil dziesięć zjeżdżali. Nic, tilki wedle wąchania... Aj!, co to za wódka!
Podał butelkę Tadeuszowi. Tadeusz powąchał i odrzekł: – Hm, chyba że dobra.
– Niechże pan kropeleczkę do herbaty wpuści, to zobaczy pan, jak ona na izbę całą zapachnie.
Tadeusz łyżeczkę do szklanki wlał.
– A co? – zapytał Byk. – Jak pachnie! – i powietrze sobie do nosa dłonią nawiewał. – Ja
miszlał, co tu mieszka pan Zdziórpiński, o toż to dla niego byłaby uciecha! A cóż un? – zapytał.
– Ożenił się.
– Uf! – krzyknął – nu, a cóż un z szablim i z kaskim zrobił?
– Nad łóżkiem zawiesił.
– Nu, to już ono tak będzie sobie wisiało i wisiało.
Ale, jakże un się żenił, kiedy un taki biedny?
Tadeusz opowiedział o zmianie, jaka w bycie Zdziórpińskiego zaszła.
– Chwała Bogu, chwała Bogu – rzekł Byk, wysłuchawszy – to dobry człowiek. Un się ożenił z tą panną Blanszą, stąd? – palcem na ścianę pokazał.
– Z tą samą.
– Nu, to i recht. A tak się zarzekał! Pójdę ja do nich, coś utarguję. I u Janka coś utarguję, i
u hrabi Bolizały coś utarguję.
– Z jakiegoż tytułu do hrabiego pójdziesz?
– Mam do niego pismo, a chociażbym i pisma nie miał, to... o... – na skrzynkę oczami
wskazał.
– Bawisz się więc handelkiem, kolporterką?
– Cóż bym ja robił innego?
– I idzie ci?
– Bogu dziękować, at, idzie. Kupuję i sprzedaję, kupuję i sprzedaję. Nu, a – zapytał – panu
tu jak idzie?
– Nieźle. Robotę mam, zarabiam i zarobić mogę do dziesięciu franków dziennie.
– To dobrze. A jakaż to, zapytam z przeproszeniem robota taka?
– W drukarni.
– Aj waj, aj waj! W drukarni? Widział ja w drukarni. Wolę ja handelek mój aniżeli robotę
taką. I to – rzekł z akcentem współczucia – pan porucznik z Woronkowa? A Woronków, co?
– Co tam Woronków! – odparł Tadeusz. – Matka mi umarła.
– Uch! – krzyknął. – Pani sędzina! Dobra to była – westchnął – pani. Jaka dobra! Wybiła
bywało, ale pożałowała. Nu, umarła. A panicze?
– Pożenili się.
– I pan porucznik byłby się już z panną naszą ożenił. Łybedianka furfał, ach! – westchnął i
po chwili zapytał: – Jakże tam nasz pan pułkownik?
– Jako tako.
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– Nie potrzebuje on – głos do skali zapytania poufnego zniżył – grosza troszeczkę?
– Nie – odrzekł Tadeusz. – Starczy mu na życie skromne: żołd pobiera i ma przy tym dochodzik zapewniony.
– Dochodzik? Dochodzik? – odparł Żyd. – Co to dochodzik? Pan mu do Bordeaux swoich
dwa tysiące franków przysłał.
– Skądże ty wiesz o tym? – zapytał Tadeusz zdziwienia wielkiego tonem.
– Skąd? Stąd – na czoło sobie palcem wskazał. Ja obliczał, obliczył i wyliczył. Ot... Ale, co
będzie dalej?
– Będzie to samo. Scheda moja znajduje się w ręku Ryszarda, który mi ją nadesłać ma, i
nie rozumiem, dlaczego nie nadsyła. Byk głową pokiwał.
– Ja nie potrzebuję, zarabiam – ciągnął Tadeusz – zarabiam tyle, że odkładam, kapitalizuję.
Więc... Ale – palec z akcentem ostrzeżenia podniósł – proszę ciebie, Byku, pułkownikowi o
tym ani słówka!
– Nu, dobrze, nu... A – zagabnął – cóż będzie, jeżeli ta scheda w rękach Ryszarda zostanie
i zostanie, a pan, dlaczego ona do rąk pańskich nie dochodzi, nigdy nie zrozumie.
– To być nie może! – zawołał Tadeusz.
– Nie wiem. Ja to sobie tak rozumieniem żydowskim miarkuję. Daj Boże, żeby nie było.
Ale – westchnął – nie tylko nasze Żydki pieniądzów z rąk nie puszczają. Może pan–zapytał–
przynajmniej pisania do Woronkowa posyłać?
– Co sześć tygodni pułkownik ze Stoków od pułkownikowej i panny Elżbiety odpowiedzi
na listy swoje odbiera.
– A pan porucznik z Woronkowa od brata?
Na zapytanie to Tadeusz ramionami ścisnął. Sprawiło mu ono przykrość. Poczuł do Byka,
jakby rodzaj pretensji za to, że je zadał. Poczuł potrzebę zmienienia materii rozmowy i w celu
tym zapytał Byka:
– Czy nie wiesz czego o Tomaszu?
– Poszedł dumy chłop z batogiem w ręku... nic... i przepadł.
– Czyż przepadł?
– Cóż innego! Chyba że gdzie na fermie albo na fabryce jakiej przystawili go do obracania
koła jakiego, tak jak u nas u gdzieniektórego państwa psy rożny obracają. Ij – ręką machnął –
Tomasz. Pytał ja po Francji o niego. Przepadł.
– Otóż nie – odparł Tadeusz.
– Jest chyba tu w Paryżu!
– Tu go nie ma, ale jest w Łybediance.
– Nie? – odrzekł Żyd przeciągle ze zdziwieniem ogromnym.
– Dobił się. W Stokach był i opowiadał. Panie ze Stoków często o nim w listach swoich
wspominają.
– Iiii... – wygłosił Byk, patrząc na Tadeusza oczami szeroko otwartymi. – Dobił się? Czemuż bym i ja się dobić nie miał? Uuu?
Od momentu tego zmniejszyła się znacznie rozmowność Byka. Stał się roztargniony jakiś
tak, że Tadeusz odezwał się do niego:
– Chcesz już spać. W tym łóżku nie pomieścisz się ze mną jak w łóżku Zdziórpińshiego.
– Ja gdzieś sobie nocleg znajdę – podchwycił.
– Nie potrzeba. Mam dwa materace; jeden na podłodze położę, pomieścimy się.
Wnet się tym zajął i przy pomocy Byka przyrządził posłanie na podłodze, które sam zająć
chciał, ale Byk na to nie pozwolił.
Nazajutrz o siódmej pobudzili się, herbatę razem wypili. Tadeusz do drukarni poszedł i po
odejściu jego, Byk, uwiązawszy sobie za pomocą rzemieni na czole i u ramion telify, modlić
się jął. Modlił się, krzyczał, kiwał się i lamentował. Następnie przyrządy modlitewne do torby
176

włożył, do skrzyni schował, ogarnął się, skrzynię sobie na grzbiet zarzucił, butelkę koniaku do
kieszeni wsunął i, z domu wyszedłszy, skierował się wedle adresu do mieszkania pułkownika.
Szedł powoli, na zegary spoglądał – miarkował tak, ażeby – stosownie do zaprowadzonego w
Bordeaux zwyczaju – do drzwi pułkownika zapukać o dziesiątej. Dziesiąta bała, kiedy on
próg domu przestępował. W chwilkę później do drzwi na piętrze drugim pukać zaczął.
– Kto tam? – odezwał się głos ze środka.
– To ja.
– Co za ja?
Słyszeć się dało szłapanie prędkie pantofli, drzwi się troszeczkę otworzyły i Byk popchnął
je i wpadł, wprost od progu pułkownika za kolana obłapując.
– Uhu! – krzyknął pułkownik, cofając się.
– Jaśnie wielmożny... jaśnie wielmożny... – wychlipywał Żyd.
– Powiedzieć ci jeno chciałem, żebyś po południu przyszedł – odezwał się pułkownik.
– Do czego to po południu! – odparł Byk, prostując się, powiekami łypiąc, nos sobie
chustką kraciastą obcierając i patrząc na pułkownika oczami, w których się równocześnie
malowało rozszerzenie i zdziwienie.
Zdziwienie pochodziło stąd, że pułkownik, który się znajdował w negliżu całkowitym,
miał wąsy i włosy obsypane proszkiem czerwonym. W ręku trzymał słoik, w drugim szczotkę.
Na komodzie przed zwierciadłem widzieć się dawały rozłożone szczotki, grzebienie, gąbki,
lewacze, słoiki i flakony z płynami różnokolorowymi.
– Ny?... ny?... – odezwał się Byk, patrząc na łeb czerwony i na wąsy płomieniste.
Na obliczu pułkownika malowało się uradowanie i rozgniewanie.
– Po coś ty tu, kiedym ja ciebie nie puścił?
Żyd, zamiast odpowiedzi, butelkę z kieszeni wydostał i na stoliku postawił.
– Co to jest?
– To... dla łaski jaśnie wielmożnego pana – odparł, wciąż spod oka na łeb i wąsy zerkając –
z samego Koniaka najfajniejszy koniak.
– Skądżeś się tu wziął?
– Ja się wziął... ja wziął, taj przyszedł z Francji. Ot żem – zaczął prędko – ja widział w
Tuluzie pana majora Konopacklego, co się kłania jaśnie wielmożnemu panu, a w Awinionie
pana generała Szczukę, co się kłania jaśnie wielmożnemu panu, a w Tours pana prezesa
Trombajłę, co się kłania jaśnie wielmożnemu panu, a w Nancy pana pułkownika Strzałkowskiego, co się kłania jaśnie wielmożnemu panu, a w Lyonie pana kapitana Trzaskę, co się kłania jaśnie wielmożnemu panu, a w Orleanie pana...
– Dosyć, dosyć – przerwał pułkownik, ręką machając i z ukosa w zwierciadło spoglądając.
– Nie dosyć, bo ja widział jeszcze doktora Barańskiego, co był w pułku naszym doktorem.
To on nie tylko jaśnie wielmożnemu panu kłaniać się każe, ale dał mi przekaz.
– Jaki przekaz?...
– Un nie wie, gdzie się jego instrumenta podziały.
– Skądże ja wiedzieć mogę!
– Powiada, że w sztabie zostawił.
– Niech o nie pyta porucznika Miarnowskiego. Może on co wie. A ty, idź już sobie!
– Ja widział jeszcze księdza Pralewicza.
– Gdzie?
– Spotkał ja go w mieście jednym nad morzem. Un się w morzu kąpał. Otóż i on się jaśnie
wielmożnemu panu kłania i powiedzieć kazał.
– Co?
– Że na jaśnie wielmożnego pana wiersze pisze.
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– Co mi tam! A niech pisze! – zawołał pułkownik – w zwierciadło spojrzał i w oczach jego
błysnął wyraz zatrwożenia.
Proszek na głowie i wąsach zmieniać zaczął barwę, która z czerwonej przechodziła na fioletową, co smutnym zagrażało następstwem. Chwilka jeszcze, a barwa fioletowa do włosów
by przylgnęła i odmycie jej wymagałoby najmniej godzin dwudziestu czterech. Nie dziw
przeto, że się pułkownik zatrwożył i chciał Byka pozbyć się jak najprędzej.
– Idź no ty już! – zawołał.
– Jeszcze słówko. Ja widział także...
– Idź precz!
– Ja pójdę... tylko...
– Idź!
– Nu... już ja, to tylko powiem, że ja... do Stoków...
W momencie tym spojrzenie w zwierciadło pułkownika tak poruszyło, że prawe jego ramię
samo przez się w górę się wzniosło i dłoń z oklaskiem na policzek lewy Byka spadła. Byk,
niby piorunem rażony, na kolana runął, dłonie i oczy do pułkownika wzniósł i głębokiego
wzruszenia głosem zawołał:
– Dziękuję! o!... dziękuję!
– Za co? – zapytał pułkownik groźnie.
– To mi tak... – odpowiedział Żyd, zachlipując się – to mi tak... Polskę przypomniało...
Dziękuję!
– Uhm... – zmiarkował się pułkowniik. – Czemużeś, u licha! wyjść, mości dobrodzieju, nie
chciał?
– Ja wyjdę... już idę – odparł, wstając. – Ale, ja tu jeszcze przyjdę.
– Przyjdź, ale ach! – jęknął, patrząc na sfioletowaciałe wąsy i włosy swoje. – Widzisz,
błaźnie, coś mi narobił! Przyjść do mnie nie możesz, aż jutro po południu dopiero.
– Kłaniam uniżenie, jaśnie wielmożny panie.
– Do jutra, do jutra – mówił pułkownik, idąc za nim i drzwi ze środka na klucz zamykając.
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XXIV
– No i cóż tam? – zapytał Tadeusz Byka, gdy ten wieczorem do niego przyszedł.
– Chwała Bogu, chwała Bogu – odpowiedział Żyd. – Chodził ja dziś przez dzień cały po
Paryżu i widział hrabi, Janka, pana Zdziórpińskiego i innych. Każdy mi, niech im Pan Bóg
zdrowie da, po centimów kilka utargować dał.
– Z pułkownikiem się nie widziałeś?
– I widziałem się i nie widziałem. Ach – ręką machnął.
– Byłeś u niego przecie?
– Byłem, cóż z tego! Widziałem pana pułkownika takiego, jakiegom nie widział nigdy i
rozmówić się nie mogłem. W pisek mi dał i wypędził.
– Cóż znów! – zawołał Tadeusz.
– To nic. Kazał mi jutro przyjść... pójdę.
– Pójdziemy razem o pierwszej po południu.
– To jeszcze lepiej.
Wieczór zeszedł im na gawędce, prowadzonej głównie przez Byka, który widział wszystkich prawie po Francji rozsypanych Polaków i miał o nich dużo do opowiadania rzeczy ciekawych. W wyprawach niemieckiej i sabaudzkiej udziału nie brał, ale szczegóły i uczestników onych znał. Do namiotów węglarskich nie należał, lecz się o nie ocierał. Z demokracją i
arystokracją ścisłe pozawierał stosunki, do opowiadania przeto miał dużo. Z powodu tego
posiedzenie do późna się przeciągnęło, a kiedy się już jeden i drugi położyli i Tadeusz świecę
zgasił, to długo zasnąć nie mogli z powodu, że Byk do usypiającego już Tadeusza odezwał
się:
– Panie poruczniku...
– A co? – zapytał Tadeusz.
– Pan nie śpi?
– Nie zasnąłem jeszcze.
– Ny, to niech pan zaśnie, to już ja jutro powiem, co powiedzieć mam.
– Dlaczegóż do jutra odkładasz?
– Dlatego, że jak powiem dziś, to pan spać nie będzie.
– Powiedz.
– Niechaj już. Teraz to tylko powiem, że ja u pana może grosza trochę zostawię.
– Na co?
– Dla pana pułkownika. On mi winien trochę, to niech do tego trochę pójdzie jeszcze trochę.
– Kiedyż mówiłem ci, że pułkownik ma dochód zapewniony.
– Zapewnienie to wydaje mi się, z przeproszeniem pańskim, widłami pisane.
– Ryszard się bogato ożenił i gotówkę wziął.
– Niech mu ona na zdrowie pójdzie, ale ja nie wiem, czy ona pójdzie na zdrowie panu.
– Ot, gadasz. Dobranoc tobie.
Tadeusz i Byk z godzinę może w łóżkach się przewracali, zasnąć nie mogli, dlatego też zaspali rano tak, że się Tadeusz szybko zbierać i do roboty bez herbaty śpieszyć musiał.
– Czekaj na mnie o pół do pierwszej przed Odeonem – na odchodnym Bykowi rzucił. O
pierwszej obydwaj razem u pułkownika się stawili.
– No, Byku – przemówił ten ostatni, kładąc Żydowi dłoń na ramieniu. – Między nami,
kwita byka za indyka. Tyś, mości dobrodzieju, ode mnie wczoraj w papę dostał, a jam przez
ciebie obiadu nie jadł. Nie gniewasz się, hę?
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– Jaśnie wielmożny panie – odparł Żyd, ręce składając i z wyrazem rozrzewnienia w oczy
pułkownikowi patrząc.
Pułkownik się do Tadeusza zwrócił:
– Wyobraź sobie, do mnie przed południem wszedł, drzwi wywalając.
– Ja drzwi tilki troszki popchnął, one się widtworzyły same.
– Mniejsza tam o to. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Dziękuję ci przede wszystkim za koniak. Wyborny.
– A prawda? Z samegie Koniaka.
– No... opowiadajże teraz, gdzieś bywał, coś widział i co słyszałeś? – odezwał się pułkownik, instalując się z fajką w ręku na kanapie. Tadeusz na krześle usiadł.
Byk zaczął:
– Najprzód powiem ja to, com powiedzieć chciał, kiedy mnie jaśnie wielmożny pan w pisek trzasnął.
– A?
– Oto ja, za pozwoleniem jaśnie wielmożnego pana, zrobić chcę to samo, co zrobił Tomasz.
Tadeusz spojrzał na Byka bystro, pułkownik odpowiedział:
– Hm?... Cóż się mnie masz, mości dobrodzieju, o pozwolenie pytać! Chcesz?... idź...
niech cię Pan Bóg prowadzi. Pilnuj się jeno, ażebyś sobie kłopotu nie napytał.
– Jakiego kłopotu! Ja Żyd – ja nie strzelał, a co do tego, że mnie w karczmie długo nie było, to czyż to mało Żydków naszych odchodzi i przychodzi? Upiekło się Tomaszowi, tym bardziej się upiecze mnie.
– Idź! – pułkownik na to.
– I ja bym chciał jaśnie wielmożnego pana o łaskę jedną prosić – zaczął Byk, kłaniając się.
– Prosił ja już pana porucznika, ale pan porucznik nie chce.
Tadeusza oczy wyrażały zdziwienie. Pułkownik zapytał:
– O cóż chodzi?
– Chodzi o to, żem ja zarobił grosza troszki i nie mam gdzie zostawić, to niech już jaśnie
wielmożny pan grosz ten weźmie i na kwicie dopisze.
– Ależ... – odsapnął pułkownik – wiesz przecie, że ja już Łybedianki nie mam.
– Ja powiem to samo, com powiedział w Bordeaux: u mnie słowo jaśnie wielmożnego pana więcej, aniżeli Łybedianka znaczy. Mówię to przy świadku, przy panu poruczniku. Ot co.
Ja mam wszystko gotowe: oto pieniądzów, oto kwit – mówił, wykładając na stół bilety bankowe i dokument. – Ja wiem, co mnie jaśnie wielmożny pan tego nie odmówi, chociażby
dlatego, że mnie jaśnie wielmożny pan wczora po pisku skrzywdził. Niech już to pójdzie za
tamto.
– Cóż z tobą robić! – odezwał się pułkownik, z kanapy się dźwigając. – Hazardujesz się. Ja
nie odpowiadam za to. Ileż tam tego jest?
– Dwa tysiące złotych na pieniądze nasze.
– Tysiąc dwieście franków – bąknął Tadeusz.
– Nu tak – odpowiedział mu ŕ part113 Byk i dodał poszeptem: – po sto franków na miesiąc.
Tadeusz Byka spojrzeniem przeszył. Po załatwieniu sprawy tej Żyd zapytał pułkownika,
czy nie ma do Stoków poleceń i przekazów jakich, a otrzymawszy odpowiedź, że wszelkiego
tego rodzaju sprawy załatwia na drodze listowej, jął opowiadać to samo prawie, co z wieczora
Tadeuszowi opowiadał. Tadeusz pułkownika pożegnał, Bykowi powiedział do zobaczyska i
do roboty odszedł. Wieczorem znów do niego Byk na noc się stawił. Tadeusz mu dłoń mocno
uścisnął i rzekł:
113

Ŕ p a r t (łac.) – na stronie, na boku.

180

– Och ty!
– Nu co? – zapytał Byk.
– Nic. Będziesz miał ode mnie przekazów parę.
– Listek może jaki? – zapytał.
– Dwa nawet: jeden do brata mego najstarszego, Karola, ale mu go oddasz nie rychlej, aż
się dowiesz, że Ryszard ma intencję długo wypłatę schedy mojej zwlekać. W razie przeciwnym, list ten spal. A list drugi...
– Wiem do kogo – podchwycił Byk.
– Strzeż go.
– Nu – odparł Żyd z gestem aprobację oznaczającym.
– Kiedyż wyruszyć zamierzasz?
– Po szabasie. Szabas jutro zachodzi. Tadeusz do Karola pisał, prosząc go, ażeby na Ryszarda o przyspieszenie wypłaty schedy jego wpłynął. List drugi, pod adresem panny Elżbiety,
brzmiał, jak następuje:
„Pani! Potrzebuję słów kilka wprost do Ciebie przesłać, ażeby Ci powiedzieć, że jaki by
Tobie lub mnie wypadł los, Twoje „Do widzenia" było, jest i na zawsze dla mnie pozostanie
puklerzem. W nim nadzieja moja. Do widzenia, Panno Elżbieto! – Tadeusz Miarnowski".
List ten, opłatkiem zapieczętowany, włożył Byk do osobnej w pugilaresie przedziałki i w
niedzielę rano wyruszył w podróż. W niedzielę Tadeusz do roboty nie chodził, przeprowadził
go przeto daleko za miasto i mówił z nim szeroko o pułkowniku. Ze słów jego sądząc, pułkownik był dla niego nie tylko ojcem tej, której ukochał, ale zarazem upostaciowaniem przeszłości szlacheckiej, pełnej zalet, cnót, niedostatków i przywar, ale swojej własnej, której zapieranie się byłoby zarazem i niegodziwością, i głupotą. Nie zapiera się syn ojca, choćby jakiego. Pułkownik w Łybediance dobrym był panem, na czele pułku dzielnym wodzem, pozostawiony w warunkach odmiennych, przedstawił się, niby żółw w rodzaju skorupy, której
zdzieranie byłoby okrucieństwem bezcelowym i bezpożytecznym. Jako taki, za innymi podążać nie był w stanie, ale podążającym nie zawadzał. Z tej to racji Tadeuszowi, który słabe jego
strony znał, chodziło bardzo o zabezpieczenie mu dożywocia. Starał się potrzebę onego wytłumaczyć dokładnie Bykowi, a to dlatego, ażeby się on przejął potrzebą ponaglania brata jego
do przysłania należnej mu schedy.
– Ja to rozumiem, ja to rozumiem – powtarzał Byk – ale czy zrozumie pan Ryszard?
Gdy się oddalili o godzin dwie od miasta, Byk się odezwał:
– Nu, pan porucznik niech wraca już.
– Chciałbym z tobą iść, iść... aż do Stoków...
– Ja wiem, co by pan chciał. Panu się tak robi, jak mnie się robiło... w dzień jak w dzień, a
w nocy zasnę i przez sen płaczę. A ot – palcem ku Tadeuszowi rzucił – pan płacze nie przez
sen nawet.
– Pokłoń się tam ode mnie wszystkim, wszystkim i wszystkiemu: naszym chatom, naszym
polom, mogiłom, trawom, chwastom. A gdyby kto stamtąd tu jechał, poproś, ażeby przywiózł
dla mnie garść ziemi rodzinnej.
Pożegnaniem ich był serdeczny dłoni uścisk. Tadeusz wracał w usposobieniu modlitewnym, która go do pierwszego na drodze spotkanego kościoła zaprowadziła. Modlił się i płakał,
nie bez zdziwienia obecnych, którzy, spoglądając na niego, szeptali między sobą. Gdy wychodził, zaczepiła go nieznajoma jakaś wieśniaczka z okolic stolicy.
– Powiedz mi, czegoś się ze łzami modlił, to i ja się o toż samo pomodlę.
– Pomódl się o to, ażebym kości moje w ziemi rodzinnej złożył – odpowiedział Tadeusz.
– O złożeniu kości myślisz, taki młody? – odparła.
– Myślę o tym, czego pragnę gorąco.
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Rzekłszy to, poszedł Tadeusz dalej, w pierwszej lepszej garkuchni śniadanie zjadł i około
drugiej do pułkownika zaszedł. U pułkownika zastał osób parę, toczących gawędkę polityczną. Gawędka nie bardzo go zajmowała. Na stronie usiadł i po niejakimś czasie pułkownik
wstał, ze zwierzchniej szuflady komody list wyjął i, podając go Tadeuszowi, rzekł:
– Odczytaj to sobie.
Były to świeżo otrzymane listy od pułkownikowej i panny Elżbiety. Ta ostatnia pisała
krótko. Za to się rozpisała pułkownikowa, a list jej cały zapełniony był pochwałami, oddawanymi marszałkowi Godziębskiemu. Pochwały trąciły przesadą i wchodziły w szczegóły, które,
zdawało się, nie na swoim znajdowały się miejscu. Opowiadała na przykład, ile marszałek ma
lat i jak wygląda, że jest w obcowaniu miłym i w życiu humoru równego, że nad nią i Elżunią
czuwa, niby Opatrzność, i że za czuwanie to wdzięczność mu się należy. O marszałku obie
panie w listach poprzednich wspominały często, zawsze dobrze, nigdy jednak z naciskiem
podobnym. Nacisk ów wydał się Tadeuszowi tak nienaturalnym, że potwierdzenia onego szukał w pisaniu panny Elżbiety a znalazł w nim to jedno, że mu zwykłego nie przesłała pozdrowienia. Drobna ta rzecz sprawiła mu przykrość wielką. List złożył, do szuflady go schował i,
pożegnawszy pułkownika i obecnych, do siebie się udał.
W dniach następnych do taczki się wprzągł, z której się zresztą nie wyprzęgał i poszła w
ciągu dalszym, w porządku regularnym, dla niego praca pracowita, dla pułkownika praca, nie
prowadząca do rezultatu żadnego. Tak mijały tygodnie i miesiące bez odmiany. Tadeusz robił
swoje, pułkownik swoje, aż na wiosnę ten ostatni, gdy się dnia pewnego wybierał na oględziny fundamentów, zakładanych pod budowlę jakąś, zaskoczonym został przez wizytę, której
się zgoła nie spodziewał. Po zapukaniu do drzwi, do pokoju wszedł jegomość dobrego wzrostu, dobrej tuszy, starannie ubrany, starannie wygolony – wszedł i, zbliżając się, zapytał:
– Pułkownik dobrodziej nie poznajesz mnie?
– Mości dobrodzieju, przypominam coś sobie, ale...
– Alojzy Godziębski z Hołopiat.
– A! – zawołał pułkownik. – Sam Pan Bóg asana dobrodzieja sprowadza.
Marszałek krok postąpił, ramiona wyciągnął, pułkownik go w objęcia swoje przyjął. Wycałowali się i wyściskali serdecznie, długo, po szlachecku, po staropolsku.
– No... no, mości dobrodzieju. No – powtarzał pułkownik, prowadząc gościa do kanapy i
sadzając go obok siebie. – Witajże mi, sąsiedzie kochany. Od czasu, jakem za granicą, pierwszy raz mi się spotkanie podobne zdarza. Dziękuję ci, mości dobrodzieju, żeś w Paryżu o
mnie nie zapomniał.
– Zapomnieć nie mogłem – odparł marszałek – bo nie do Paryża, ani dla Paryża, ale
umyślnie do pułkownika dobrodzieja przyjeżdżam.
– Tym bardziej mnie to cieszy.
– Przywożę pozdrowienie, uściski, list i zawiniątko.
List wydobył i podał. Pułkowinik go ma stoliku położył.
– I kiedyżeś, marszałek szanowny, przyjechał?
– Wczora. Podróż mnie zmęczyła, dlategom przed południem pułkownikowi uszanowania
mego nie złożył.
– I dobrze się stało, bo ja przed południem jestem niewidzialny. Reguła, od której nie odstępuję. Marszałek głowę na znak uznania pochylił.
– Zawiadomić muszę – dodał pułkownik – Tadeusza! Otóż się ucieszy!
– Miarnowskiego? – zapytał marszałek.
– Miarnowskiego.
– Śmiem – zaczął marszałek z naciskiem – pułkownika dobrodzieja prosić, ażeby go nie
zawiadamiać. Zachodzą okoliczności tego rodzaju i tak delikatnej natury, że się z nim widzieć
nie chcę i nie mogę. Pułkownik się o tym dowiesz.
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– A! – pułkownik na to.
– Nie ubliżam panu Tadeuszowi bynajmniej. Mam go za człowieka... uhm, bądź co bądź,
zacnego i nie biorę na serio tego, co bracia jego rodzeni mówią o jakiejś awanturze, za którą
w więzieniu siedział, o jakichś długach, o zmarnotrawieniu jakichś pieniędzy.
– O tym wszystkim nie wiem – przerwał pułkownik.
– Ja wiem o tyle, żem czytał listy, które mi Ryszard pokazywał, wchodziłem bowiem w
sprawę schedy jego i Ryszard mi wynotował daty wyroków, na mocy których odsiadywał kary
w więzieniu policyjnym i u Świętej Pelagii. Mam je przy sobie.
Z pugilaresu wydobył i pułkownikowi podał.
– Warto sprawdzić – dodał. – Co do pieniędzy, to mu jeszcze sędzina nieboszczka posłała.
Pisano przy tym Ryszardowi o romansie z jakąś kawiarką. Awanturka, dłużki, romansik – są
to grzeszki młodości. Nie biorę tego, jak powiadam, na serio i nie dlatego bynajmniej z panem
Tadeuszem widzieć się nie chcę i nie mogę.
Pułkownik był niby ogłuszony. Notatkę w ręku trzymał i osłupiałym wzrokiem spoglądał.
Po chwili marszałka zapytał:
– Gdzie pan dobrodziej mieszkasz?
Marszałek nazwę hotelu wymienił i dodał:
– Pułkownik byś mi wielką wyświadczył łaskę, gdybyś tak, bez ceremonii, przyjść do mnie
raczył jutro na śniadanie. Mamy z sobą do mówienia dużo.
Wstał i na pożegnanie dwukrotnie powtórzył:
– Czekam więc, czekam asana dobrodzieja.
Domyślić się łatwo, jaką do Woronkowa drogą dostały się szczegóły, tyczące się wypadków, które Tadeusza spotkały. Przed Kundelskim otworem stała droga konspiracyjna, przez
Żużla przetorowana. Skorzystał też z niej po swojemu. Że zaś marszałek skwapliwym był w
powtórzeniu wieści, obniżających moralny Tadeusza poziom, w tym nic nie było dziwnego.
Pułkownik o niczym nie wiedział, dowiedziawszy się przeto, nic nie miał pilniejszego, jak
notatkę sprawdzić. Natychmiast po odejściu marszałka, nie czytając nawet listu od żony, udał
się wprost do policji i tam, na żądanie jego, pokazano mu tak zwane dossier114 Tadeusza.
Przeczytawszy wyrok i motywy onego, jako też zapiskę, opiewającą, że Tadeusz, odsiedziawszy karę w więzieniu policyjnym, przeniesionym został do więzienia za długi. Zmarszczył się,
z głębi piersi odsapnął i rzekł, sam do siebie:
– No, proszę kogo.
Sprawdziwszy jedno, nie wątpił o zmarnotrawieniu pieniędzy i romansiku, i najbardziej
miał Tadeuszowi za złe to, że się przed nim krył. Podzielając zdanie marszałka, że są to
„grzeszki", nie mniej przeto oburzał się na utrzymywanie ich w tajemnicy.
– Uważałem przecie chłopca tego za syna – powiadał sobie w duszy.
Z policji wracając, o liście od żony sobie przypomniał, pośpieszył więc na jego odczytanie.
Pułkownikowa przedstawiła marszałka, jako zdeklarowanego do ręki Elżusi pretendenta,
udającego się do Paryża, celem uzyskania przyzwolenia pułkownika. „Uważamy to – słowa
jej listu – ksiądz Poliński i ja, jako zrządzenie Opatrzności. Elżusia, niestety, nie ma i nie
miała starającego się nikogo i, gdybyśmy marszałkowi odmówili, czeka ją los smutny: staropanieństwo i sieroctwo. Policz, Bonusiu, jej lata i weź na uwagę tę okoliczność, że ja, chorobą
znękana, nad grobem stoję, żeś Ty – daleko. Trafia się jej zapewnienie losu takie świetne, o
jakim w położeniu naszym marzyć nie mogliśmy. Spodziewam się przeto, mężu mój drogi, że
nie tylko przyzwolenie dasz, ale do Elżuni napiszesz, skrupuły jej usuniesz i związkowi temu
błogosławieństwa ojcowskiego udzielisz".
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D o s s i e r – tu: akta dotyczące sprawy lub osoby.
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Pułkownik list od żony odczytał raz, drugi i trzeci. Wyrazy .podkreślone „skrupuły jej usuniesz" zastanowiły go. Pomrukiwał i myślał:
– Hm, hm. Skrupuły się Tadeusza tyczą, czemu on się przede mną ukrywał? Grzeszki,
grzeszki.
Naprzeciwko Tadeusza stał człowiek „bez grzeszków", mąż poważny, pan na Hołopiatach.
Przychodziło mu na myśl, że pan ów mógłby być Elżusi ojcem. Z drugiej jednak strony w
oczach mu stawało staropanieństwo i sieroctwo. Myślał, rozważał – z myślą tą na obiad poszedł i dla niej nie poszedł na szachy. Przeszkadzała mu ona spać i raniej niż zwykle z łóżka
wypchnęła. Nie przeszkodziła wszakże toalety robić. Ogolił się, pofarbował sobie włosy i
wąsy, włożył na siebie koszulę z żabotem, ubrał się starannie i o godzinie śniadaniowej witał
marszałka w hotelu, we wspaniałym zajmowanym przezeń apartamencie.
Marszałek na wstępie powstrzymał się od wszelkiej do listu pułkownikowej okazji.
Uprzejmie honory domu czynił i rozmowę zaczął od wyrazów następujących:
– O, jakżebym pragnął pułkownika dobrodzieja w Hołopiatach przyjmować!
– O, mości dobrodzieju! – odpowiedział pułkownik. Wywiązała się stąd rozmowa na pół
polityczna. Śniadanie podano w apartamencie. W skład onego weszły: ostrygi, kotlety, pularda truflowana, jarzynki, deser, wino białe, wino bordeaux. Z powodu tego ostatniego wytoczył
się na stół pobyt pułkownika w Bordeaux i relacja o nim Tomasza, nazywającego Bordeaux
Bordonem, Garonnę Gawronem, Perigneux Pierogami, Besançon Beznosym etc. Rozweseliło
to pułkownika w stopniu wysokim. Do łez się śmiał. Rozmowa ciągnęła się dalej przy kawie
czarnej i cygarach hawańskich. Pułkownik się odezwał:
– Trzebaż, żeby się jeno Tomasz jeden trafił do opowiadania o nas.
– Zabłąkał się w strony nasze i drugi jeszcze – podchwycił marszałek – narwaniec jakiś,
konspirator, który się pannie Elżbiecie oświadczył, rywal mój – dodał.
– Któż to taki?...
– Niejaki Jan Żużel.
– Aaa! – pułkownik na to i dodał: – Myślę, mości dobrodzieju, że nie popsuł on asanu dobrodziejowi interesów u panny.
– Bodaj dlatego – podchwycił marszałek z przyciskiem wyrazistym – że interesy te opierają się o pułkownika dobrodzieja.
W sposób ten zagajoną została sprawa. Wesołość ustąpiła wnet miejsca rozmowie poważnej.
– Hm, hm – odezwał się pułkownik. – Czytałem, mości dobrodzieju, list żony mojej.
– I cóż?
– Otwarcie asanu dobrodziejowi, panie marszałku, powiem, gdyby nie różnica wieku...
– Sam to czuję i rozumiem, i dlatego pozwolisz mi, pułkowniku, że ci na to powiem
otwarcie. Przez wzgląd na to, że gdyby mnie panna Elżbieta ręką swoją uszczęśliwiła, mógłbym ją wcześniej, aniżeli ktoś ode mnie młodszy opuścić, zapiszę jej sumę posagową na majątku moim w ilości pięciu kroć sto tysięcy złotych. Jako ojca, to cię obchodzi. Pułkownik
skinieniem głowy znak uznania dał.
– Pozwólże teraz, pułkowniku dostojny, że ci wyłożę motywa inne. Myśl pierwszą ubiegania się o rękę córki pańskiej podała mi na łożu śmiertelnym nieboszczka żona moja. Powodował nią wzgląd na dzieci, które opuszczała. Pragnęła dla nich matki uczciwej i dobrej, i
wskazała mi pannę Elżbietę. Woli jej czyniąc zadość, zbliżyłem się do pań w Stokach i nie
tylkom się przekonał, że rację miała, alem do panny Elżbiety powziął – tu dłoń do piersi przycisnął – szacunek głęboki i przywiązanie bezgraniczne. Krótko powiedziawszy, panie pułkowniku, rozkochałem się w córce pańskiej, rozkochałem się w niej jak młodzik. Miłość, jaką
dla niej czuję, neutralizuje różnicę wieku, wątpię bowiem, ażeby ją mógł, równie jak ja, ko-
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chać kawaler trzydziesto, dwudziestoletni. Kocham ją nad życie i – tu się naprzód nieco podał, kolano jedno przed fotelem ugiął i dłonie podniósł – proszę o przyzwolenie wasze.
– Nic nie mam i mieć nie mogę przeciwko temu – odparł pułkownik.
Marszałek się do ramienia jego pochylił. Nastąpił uścisk wzajemny, serdeczny a długi, po
którym:
– Nic nie mam przeciwko temu – powtórzył pułkownik. – Owszem, owszem, jeżeli tylko
Elżusia...
– Pannę Elżbietę – podchwycił marszałek – krępują, jak mi pułkownikowa mówiła, skrupuły.
– Otóż to, mości dobrodzieju, skrupuły.
– Nie było jednak ani deklaracji, ani oświadczyn, ani przyrzeczeń.
– Nie było...
– Panna Elżbieta mogła mieć lat?
– Piętnaście.
– Piętnastoletnia panienka, oficerek młody, nie jest że to ten romans dziecinny, który przychodzi i przechodzi jak podmuch wiosenny? Pani pułkownikowa raczyła mnie w romans ten
wtajemniczyć. Czy pułkownik dobrodziej uwierzy, że całe młodziutkiej tej pary wyznanie
ogranicza się na wyrazie: „Do widzenia".
– Hm – pułkownik na to.
– To nic?
– A nic. „Do widzenia?" Hm? Wyznać jednak muszę, żem sobie Tadeusza na zięcia życzył. Gdybyś bowiem asan dobrodziej wiedział, jak on pod Grochowem w grad kul sunął!
Ale...
– Ale obecnie staje przed pułkownikiem dobrodziejem do wyboru: wspomnienie dziecinne
i realna, pozytywna, poważna, dodam, miłość. Co pułkownik dla dziecka swego wybierasz?
– Nie ma co. Rzecz skończona, asanu dobrodziejowi przyzwolenie i błogosławieństwo ojcowskie udzielam.
– Ojcze! – zawołał marszałek w uniesieniu – dziękuję ci!
Po chwili rzekł sokojnie:
– Od was, pułkowniku czcigodny, zależy całkowicie usunięcie skrupułu panny Elżbiety,
skrupułu, w osobie tak pozytywnej, praktycznej i rozumnej niepojętego. Zdaje się jednak –
dodał – że wiadomości, jakie Ryszarda doszły, wpłynęły na nią.
– Sprawdzałem – bąknął pułkownik.
– I cóż?
– Ha – westchnął. – Prawda, niestety! Nic o tym nie wiedziałem.
– Nie upoważnia to Ryszarda – odparł marszałek – do nieodsyłania bratu schedy.
– Odeśle mu ją jednak? – zapytał pułkownik. Marszałek ramionami ścisnął, z gestem oznaczającym więcej, aniżeli wątpliwość.
– Wszak to nie Ryszarda pieniądze. Byłoby to ze strony jego proste gałgaństwo.
– Cóż pułkownik chcesz!
– Czyż go nie smuci opinia publiczna?
– Opinia publiczna? U nas opinia publicznej nie ma.
Materia rozmowy przeszła na opinię publiczną, a od niej zwróciła się na dworek w Stokach. Marszałek opowiadał o paniach Szalawskich, o ich zajęciach, o pobycie u nich córeczek
swoich, o przywiązaniu, jakie dzieci powzięły do panny Elżbiety, o tym, że ją nazywają „mamą". Pułkownik z ciekawością i zajęciem słuchał. Godziny szybko mknęły. Opatrzył się, gdy
się zbliżała pora obiadowa i, w sensie niejako konkluzji, rzekł:
– Napiszę do Elżusi, napiszę, wedle jej skrupułów dziecinnych.
To rzekłszy, wstał i do odejścia się zabierał.
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– Nie raczyłbyś pułkownik ze mną obiadku zjeść?
– Ja tu raczej acana dobrodzieja na obiad prosić powinienem, bodaj dlatego, ażebyś poznał,
jak tu żyjemy.
– Owszem, nie dziś atoli. Dziś jam pułkownika dobrodzieja poprosił pierwej.
– A długo marszałek w Paryżu zostaniesz?
– Jak najkrócej, tydzień, nie więcej. Spodziewam się i na to liczę, że czas ten cały spędzimy nierozłącznie.
– W dniu każdym od południa jestem na rozporządzenie asana dobrodzieja.
– Proszę jeno – odezwał się marszałek – nazwisko moje zatrzymać we własnej wiadomości.
– O, co do tego, możesz być spokojny. Rozumiemy tu potrzebę dyskrecji.
Przyszły domniemany teść i domniemany zięć spędzili z sobą tydzień cały, który im upłynął szybko. Na pułkowniku marszałek wywarł takie samo, jak na pułkownikowej wrażenie.
Różnica wieku, która mu się zrazu wielką wydawała, zmalała i razić przestała. W miarę zaś,
jak go poznawał bliżej, odkrywał w nim przymioty i zalety, które mu go na męża dla córki
pragnąć nakazywały. Napisał do niej obszernie i wymownie. Pisał i do żony. Chciał coś o
Tadeuszu – o tym, co na rachunek jego w policji się dowiedział – wspomnieć. Wstrzymał się
jednak. Pisał o skrupułach w trybie bezosobistym, nazywając je dzieciństwem i głupstwem i
pewnym był, że listy jego sprowadzą rezultat pożądany. Żegnał się przeto z marszałkiem jak z
zięciem przyszłym. Marszałek na rozstanie powiedział mu:
– Jak skoro się pragnienia moje najgorętsze ziszczą, to najedziemy pułkownika gromadą
wielką, liczę bowiem na to, że pułkownikowa nie odmówi nam towarzystwa swego.
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XXV
Po odjeździe marszałka pułkownik powiedział sam do siebie:
– Żal mi jednak Tadeusza. Biedakowi przykro będzie, gdy się dowie, że Elżusia za Godziębskiego wyszła. Cóż robić jednak! Nie ma na to rady.
Zawczasu nad tym przemyśliwał, jak mu tę gorzką pigułkę osłodzić, czyli, jak mu wiadomości tej udzielić.
Przemyśliwanie to na delatę poszło, pod koniec lata bowiem pułkownik otrzymał od pułkownikowej list, a w nim formalne przeciwko Elżuni oskarżenie. Istota oskarżenia polegała
na tym, że się Elżunia nie decydowała i że byłoby nastąpiło zerwanie, gdyby z jednej strony
nie pułkownikowa, która sytuację uratowała, z drugiej, nie marszałek, którego takt, wyrozumiałość i cierpliwość przechodzą granice zwyczajnych ludzkich taktu, wyrozumiałości i cierpliwości. Postanowił czekać, aż się Elżunia namyśli, tymczasem zaś córeczki jego, w Stokach
zainstalowane, pod jej okiem i kierownictwem edukację pobierają i na ten cel do dworku dwa
pokoje przybudowano. W okolicy nikt nie wątpi, że pomiędzy panną Szalawską a marszałkiem Godziębskim związek małżeński nastąpi. Z powodu tego dworek w Stokach odwiedzają
sąsiedzi i gośćmi częstymi bywają państwo Ryszardostwo, którzy szczerze, słusznie a głośno
nad Tadeuszem ubolewają. Pułkownikowa upór Elżuni mocno ganiła, spodziewała się atoli,
że czas go złamie. „Kiedy marszałek postanowił czekać, więc i my – czekajmy" – słowa listu
jej. Donosiła w końcu, że marszałek powrócił z Paryża zachwycony pułkownikiem i że – Byk
przybył.
– Ha! – rzekł pułkownik. – Mamy czekać, czekajmy. Nie ja przecie za mąż idę, ale Elżusia.
Jeżeli dziewczynie niepilno, hm?
Mimo to do córki z upomnieniem ojcowskim napisał i czekał.
Czekał długo, lata całe, pędząc żywot w pracy bezowocnej i wyglądaniu najazdu marszałkostwa z pułkownikową. Listy w przerwach mniej więcej dwumiesięcznych odbierał regularnie i do zakomunikowania Tadeuszowi miał przez czas cały jeden list tylko, który Tadeusz
odczytawszy, w garści zgniótł i do kieszeni włożył. Stało się to w obecności pułkownika.
– Hm – mruknął pułkownilk.
Dawniej byłby o powód takiego obejścia się z listem zapytał. Obecnie milczeniem to pominął i w ogóle w obchodzeniu się z Tadeuszem trzymał się, jak Francuzi powiadają, en réserve115 przyjmując go u siebie grzecznie, uprzejmie nawet, nie poufale jednak. Dawniej, na
przykład list każdy do czytania mu dawał. Po wizycie marszałka zwyczaju tego zaniechał.
Ogólnikowo Tadeuszowi z treści pisania żony i córki sprawę zdawał i, co więcej, przemilczał
przed nim ustęp jeden, w którym panna Elżbieta przesłała mu serdeczne: „Do widzenia".
– To „do widzenia" mości dobrodzieju – zakarbował sobie – śmiesznym już być na koniec
zaczyna. Elżusi tuj, tuj trzydziestką stuknie. Pora już się na rzeczy zapatrywać serio. Tadeusz,
cóż Tadeusz?
Zapytanie to tyczyło się porównania Tadeusza z marszałkiem, człowiekiem, co pomijając
kwalifikacje inne, był widnym, zażywnym, poważnym i okazałym. Podczas gdy ten zachował
smukłość dawniejszą, pod tym zmienioną względem, że przysiadła ją niejako śniedź, czy
rdza. Wzrostem pochylił się nieco, na twarzy poczerniał, palce u rąk ołów mu na ciemno barwił i przegryzał. Bo też się oddawał pracy podwójnej: jednej, co mu mózg paraliżowała, drugiej, za pomocą której paraliż neutralizował. Pracował nieustannie i w atelier, i w domu,
chwytając się chętnie zadań obowiązkowych.
115

E n r é s e r v e – w rezerwie, powściągliwie.
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W dniu każdym od ósmej do ósmej przy kaszcie siedział i w dniu każdym, do roboty zasiadając, znajdował się na dewizorium rękopis, wedle którego składał. Poranka jednego spostrzegł rękopis przykryty ćwiartką papieru drukowanego, krzyżykiem u góry zaznaczonego i
czarną w kwadrat obwódką określonego. Nachylił się i przeczytał. Druk zwiastował, że w
kościele Św. Rocha odbędzie się o dziesiątej rano za duszę Ludwiki Szalawskiej nabożeństwo
żałobne, na które spółziomków zaprasza strapiony mąż, pułkownik Bonawentura Szalawski.
Wyczytawszy to, Tadeusz od kaszty odskoczył i, bez względu na to, że pułkownik przed południem nie przyjmuje, wprost do niego popędził. Do drzwi nie pukał, znalazł je nie zamknięte z zewnątrz. Wszedł i od pierwszego oka rzutu w człowieku, siedzącym na kanapie z
głową na łokciach wspartą, nie poznał pułkownika. Ujrzał przed sobą starca siwego, który
przed nim wstał, pięści do głowy sobie przycisnął i głosem rozpaczą nabrzmiałym zawołał:
– Ach, Tadeuszu!
Następnie się w objęcia jego pochylił i płaczem ryknął.
W płaczu tym wyraziło się coś więcej, aniżeli żal za towarzyszką życia, z którą się lat piętnaście już prawie nie widział. Ześrodkował się w nim niejako wyraz boleści, sprawionej przez
zerwanie w duszy węzła, wiążącego tego starca ze wszystkim, co drogie.
– Pułkowniku, puł-ko-wni-ku – przemawiał Tadeusz, prowadząc go ku kanapie i sadzając.
On wciąż ryczał i płakał.
Tadeusz mu wody podał. Odepchnął szklankę raz, odepchnął po raz drugi, wreszcie się napił, na Tadeusza się popatrzył, głową wstrząsnął i rzekł:
– Ludwika...
– Mój pułkowniku – odparł Tadeusz, usiłując pocieszenie wlać nie w znaczenie wyrazów,
ale w ton takowych.
– Aaa – odrzekł starzec. – Trzymałem się, pókim ciebie nie zobaczył. Na widok twój, zdaje
się, jakby się we mnie coś zerwało, pękło. Wyglądałem ciebie.
–Dowiedziałem się dopiero dziś o ósmej.
– Idziesz do kościoła?
– Idziemy, jeżeli mi pułkownik pozwolisz sobie towarzyszyć.
– O dobrze, sam bym nie doszedł może. I mnie już – dodał – niewiele się należy. Łaska
boska, że przynajmniej nad dzieckiem jest opieka. Opierało się biedactwo, opierało, jużci teraz w oporze sfolguje.
Wyrazy ostatnie, które pułkownik wypowiedział, jak się mówi do człowieka rzeczy świadomego, w uszach Tadeusza zabrzmiały jak zagadka. O rozwiązaniu onej nie pomyślał atoli.
Pułkownikowi, który się na ulicy na ramieniu jego oparł, towarzyszył do kościoła. Kościół
zapełniony był Polakami. Pułkownik nabożeństwa żałobnego na klęczkach wysłuchał i, po
skończeniu takowego, pocieszającym go na krużganku kościelnym, odpowiadał:
– Pójdę i ja niebawem w tę samą drogę. Pragnę już tego tylko jednego, ażebym przed
śmiercią dziecko moje zobaczyć mógł. – I dodawał niekiedy: – Bóg łaskaw, zobaczę je może.
Do domu odprowadził go major Ziomski i paru jeszcze towarzyszów broni. Tadeusz, przeświadczywszy się, że mu na rozrywce i w razie potrzeby na pomocy nie zbraknie, do roboty
powrócił.
Znów się na niego, urozmaicona studiami naukowymi, jednostajność zaciągnęła.
Znów dalej na ciele rdzewiał, duszę przyozdabiał.
Wiadomości i poglądy, jakie w głowie zgromadził, uprzydatnić i zużytkować by się na korzyść ogólną dały, gdyby go losy, łańcuchem niby, nie przykuły do kaszty drukarskiej. Przesiedział przy niej sztrychem jednym lat dziesiątek i w perspektywie rozwijał się przed nim lat
dziesiątek drugi i trzeci może na drodze życia samotnej. Perspektywa ta, gdy na nią spojrzał,
westchnieniem mu nieraz pierś podnosiła i wówczas przypominały się mu: ukraińskie pola,
obszary, mogiły, wiatr stepowy, sioła, dwory, ach! i dwór ów, z którego przed laty za nim,
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odjeżdżającym patrzyły modre oczy dziewczęce. Dzięki przypomnieniom tym w Paryżu wciąż
mu obco było. Mimo to, w taczce szedł i szedł, nie ustawał.
Ponieważ sąsiedzi mają pretensję wiedzieć, jak kto siedzi, ci przeto, co obliczać umieją,
biorąc na uwagę, że zarabiał suto i żył oszczędnie, obliczali go na jakich dwadzieścia tysięcy
franków kapitału złożonego. W rzeczy samej, Tadeusz posiadał kapitalik złożony, ale ani w
części czwartej dwudziestu tysięcy nie wynoszący, albowiem corocznie marnotrawił franków
1200 w sposób taki sam, jak te pieniądze, zmarnotrawienie których posłużyło Ryszardowi za
pretekst do niewypłacenia mu schedy jego. Pułkownik o tym nie wiedział i nikt nie wiedział,
nie było Byka, co by się domyślił.
Byk jak poszedł, tak o sobie znać wcale nie dawał. Jedyny pod względem tym wyjątek stanowił ów od Karola list, który Tadeusz w obecności pułkownika w garści zmiął. Zresztą w
stronie tej panowała dla Tadeusza cisza głucha, cisza, która by beznadziejną była, gdyby on,
mimo wszystko, nie spodziewał się uparcie. Nie ma co istoty spodziewania jego określać.
Spodziewał się i tyle. Jakiś mu się niekiedy szmer niby w dali przysłuchiwać dawał, jakby
ktoś stamtąd nadchodził. Nie nadchodził nikt. Od czasu do czasu w izdebce swojej od książki
lub pisania uwagę odrywał i wsłuchiwał się. Wydawało się mu, że słyszy kroki jakieś. Zawiódł się razy tysiąc. Wreszcie razu pewnego słuch wytężył i nie zawiódł się. Słyszeć się dało
pukanie, drzwi się otworzyły, do izdebki wszedł Zdziórpiński. Wszedł, przywitał się i wezwał
go tonem rozkazującym:
– Chodź pan!
– Dokąd?
– Sacré-mâtin!116 – nie pytaj, ale zbieraj się i chodź.
– Nie chciałbym się przecie tak na oślep dać prowadzić.
– Przecież ja, homme marič et pére de famille,117 nie zaprowadzę pana w żadne miejsce
podejrzane.
– Więc, na demitaskę albo pitwerek?
– Ani na to nawet. Nie pytaj pan. Ciekawość pierwszy do piekła gradus.
Tadeusz uległ naleganiu. Kapelusz włożył i ze Zdziórpińskim się udał.
Zdziórpiński, minąwszy z nim ulic kilka, do domu na ulicy St. Jacques wszedł.
– Wszak mnie pan do siebie prowadzisz? – odezcwał się Tadeusz.
– Czy ja mówiłem, że pana do siebie nie poprowadzę? Allons!
Zdziórpińscy z dzieci czworgiem zajmowali na piątym piętrze apartament z trzech pokoików i kuchenki złożony. Było tam skromnie i schludnie. Jeden z pokoików pełnił funkcję
saloniku, a zarazem i sali jadalnej, i z racji tej posiadał na środku stół do użytku podwójnego,
a nawet potrójnego, albowiem okryty dywanikiem, przyozdabiał salon, bez dywanika okrywał
się talerzami, albo też zapełniał się bielizną, którą pani Zdziórpińska szyła, stebnowała lub
obdzierzgiwała. W chwili wejścia Tadeusza na stole przy lampie leżał stos bielizny, a zza
stołu podniosły się dwie kobiety. Jedna pani Zdziórpińska, druga jakaś w czarnej sukni nieznajoma. Tadeusz przywitał się z gospodynią domu i, skłoniwszy się z daleka nieznajomej,
rozpoczął z panią Blanką od zapytania o zdrowie rozmowę. Nieznajoma, kobieta słuszna,
dobrze zbudowana, rysów oblicza regularnych i wyrazem ujmującym nacechowanych, włosów bujnych, płowych, kroków kilka ku Tadeuszowi postąpiła, stanęła, twarz jej wyrażała
zdziwienie czy zakłopotanie.
– Poruczniku! – odezwał się Zdziórpiński – popatrz jeno.
Tadeusz wejrzenie na nieznajomą zwrócił i, patrząc na nią, brwi zmarszczył.
– Nie poznajesz mnie, panie Tadeuszu? – przemówiła.
116
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S a c r é-m â t i n ! – psiakość, psiamać!
H o m m e m a r i é... – człowiek żonaty i ojciec rodziny
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Sylaba ostatnia nie przebrzmiała jeszcze, kiedy Tadeusz na kolanach już był i ręce jej pocałunkami okrywał. Pannę Elżbietę po głosie – który mu w słuchu lata i lata pozostawał –
poznał.
Po chwili siedzieli jedno obok drugiego.
– Jakżeś się pan zmienił!
– Jakżeś się pani zmieniła!
– Widzimy się nareszcie.
– Na „do widzenia" czekaliśmy lat tyle!
– Doczekaliśmy się na koniec!
– Ach! – odetchnął Tadeusz, jakby po zrzuceniu z siebie ciężaru wielkiego i po chwilce
zapytał: – Jakżeś pani do państwa Zdziórpińskich trafiła?
– Byk mi państwa wskazał i ostrzegł, ażebym do tatka nie zajeżdżała. Tatka, jak mi powiadał, zastać można tylko od dwunastej do drugiej, a ja po drugiej przyjechałam, więc wprost do
państwa się zgłosiłam i tyle byli łaskawi, że mi gościny użyczyli. Jak skoro jednak mam pana
– rzekła, Tadeuszowi w oczy patrząc – tom już w Paryżu bezpieczna. Hotel może, co?
– Wypędzę marmaille á la belle étoile118– odezwał się Zdziórpiński – i pani u nas przenocuje.
– Dziękuję! – zaprotestowała. – Nie chcę, ażeby kogo dla mnie wypędzano.
– Ależ to nie kto, ale co... marmaille! – odparł Zdziórpiński.
– Niech i marmaille w łóżeczkach swoich śpi!
– Zawiozę więc panią do hoteliku, tuż obok mieszkania pułkownika i może dziś jeszcze
między dziewiątą a dziesiątą, będziemy pułkownika widzieli – przemówił Tadeusz.
– Ach, jakżeby to było dobrze! – odrzekła, wstając.
– A z nami, choąuer119, wina po szklaneczce? – zareklamował Zdziórpiński.
– Dziękuję – odparła.
– Pani zdrożona – wtrącił Tadeusz.
– O, pan porucznik! Oho! – będzie teraz adiutantował pannie pułkownikówinie – Zdziórpiński na to. – W prawo, w lewo... en avant... marche!120 kiedy nie chcecie ani mego łóżka,
ani mego wina, jedźcie państwo, jeżeli taka wasza wola.
– Ma pani z sobą tłumoki, walizy? – zapytał Tadeusz.
– Mam, ale w biurze dyliżansów.
– Pośle się po to z hotelu. Proszę, chodźmy. Pożegnali gospodarstwo, a kiedy drzwi apartamentu przekraczali, słyszeli jak Zdziórpiński do żony mówił:
– Belle, magnifique femme!121 Polki wszystkie takie.
Fiakrem pojechali najprzód do Regence. Tadeusz wysiadł, pułkownika tam nie było. Zajechali następnie do hotelu, pokój wzięli, panna Elżbieta recepisę na odebranie waliz rządcy
wręczyła i udała się piechotą z Tadeuszem do ojca.
Pułkownik córki nie poznał. Zrazu uwierzyć nie chciał, że to ona, kiedy zaś poznał i uwierzył, jął się śmiać i płakać na przemiany, i rady sobie dać nie umiał. To .siadał i w nią się
wpatrywał, to się zrywał i po pokoju się kręcił, a powtarzał:
– No, ano, no...
Z kwadrans potrzeba było, ażeby do równowagi powrócił. I to jeszcze! Zapytania po zapytaniach zadawał i nie zawsze na odpowiedź czekał.
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M a r m a i l l e á... – dzieciarnię pod gołe niebo!
C h o q u e r – uderzyć; tu: trącić się kieliszkami.
120
E n a v a n t... – naprzód ... marsz!
121
B e l l e, m a g n i f i q u e f e m m e ! – piękna, wspaniała kobieta!
119
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– Ależci urosła, urosła! Toś już kobieta, całą gębą kobieta, phhh – mówił, od stóp do głowy
wzrokiem ją mierząc. – Nieprawdaż, Tadeuszu? W namitce i namystach, w koszuli z połykami, byłaby z niej mołodycia, a! Nieprawdaż, Tadeuszu?
Dalej zapytał:
– Kiedyś przyjechała?
Na odpowiedź nie czekając, znów zapytał:
– Gdzie zajechałaś? Wnet później:
– Jakżeś się z Tadeuszem zeszła?
– Byk mi wskazówki podawał i nie kazał, przed południem zwłaszcza, do tatka zajeżdżać.
– Aha! – odparł pułkownik, śmiejąc się – oberwał i dziesiątemu zakazuje. Cóż Byk porabia?
– W Hołodarce ożenił się i handel galanteryjny założył. Wielką śród Żydów cieszy się powagą.
– Niechby go na rabina wybrali! A Tomasz?
– Zdrów, gospodaruje i opowiada.
– A Bordonach, Gawronach, Pierogach, Beznosych? Cha, cha... – zaśmiał się i, zoczywszy
cicho na stronie siedzącego, a w pannę Elżbietę wpatrzonego Tadeusza, zapytał: – Czemu
Ryszard jemu pieniędzy nie oddaje?
– Czemu? – odparła, ramionami ściskając.
– Mógłby mu przysyłać cokolwiek rok rocznie tak, jakeście mnie przysyłały po 1,200 franków.
– Myśmy tatkowi nic nie przysyłały.
– Któż?
– Nie wiem. Nie my i nikt od nas.
– Przecież zawiadamiałem was, że otrzymuję.
– Tatko pisał, że otrzymuje, ale nie pasał skąd.
– Ale żem – krzyknął, o stół na odlew palcami uderzając–otrzymał pozawczora! Są jeszcze
tam – dodał, palcem pokazując–w szufladzie. Z banku mi przynoszą, oddają i ja kwituję.
– Nic o tym, tatku, nie wiem – odparła i, jakby wyjaśnienia zagadki szukając, na Tadeusza
wejrzenie zwróciła.
W kierunku wejrzenia jej spojrzał pułkownik ł krzyknął:
– Tadeuszu, co to jest?
– Co? – odparł tenże, tonem winowajcy na gorącym schwytanego uczynku.
– Do banku pójdę i sprawdzę!
– Niech pułkownik nie chodzi!
– Niech tatko winowajcy wybaczy – odezwała się panna Elżbieta – chociażby in gratiam122
tego, żem przyjechała. Takeśmy się dawno nie widzieli!
– Prawda, dawno: piętnaście, szesnaście lat... Jak to, mój Boże, czas mija! Byłaś podlotkiem, a teraz co, kobieta, hej!... kobieta. Wyglądałem, pamiętam, twoich lat siedemnastu, ażeby cię korpusowi oficerów pułku mego pokazać. A teraz... co? Pułk diabli wzięli, lata swoje
młode łzami zalałaś i przyjechałaś do ojca, na którego on – na Tadeusza ręką wskazał – przez
los prześladowany, przez braci rodzonych skrzywdzony, pracuje...
– Niech jeno tatko rzeczy z takiej tragicznej nie bierze strony.
– Jest tu, mości dobrodzieju, i komedii niemało. Wyjechałem bryką czterema końmi, z
dwoma służącymi i z Żydem faktorem, niby na kontrakty do Kijowa albo Dubna. Jechałem,
niby błazen jaki, aż do Bordona na Gawrony i osiadłem na koszu, jak kontraktowicz, gdy się
w karty zgra. Córka do mnie przyjechała, nie mam, gdzie jej przytulić u siebie.
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I n g r a t i a m (łac.) – na cześć, z powodu, ze względu na.
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Dłonie rozkładając, po pokoju się rozejrzał. Na obliczu jego igrała, w słowach brzmiała
irytacja.
– Jam się spodziewał ciebie... – dodał.
– Spodziewał się mnie tatko? – zapytała.
– Ale nie tak. Spodziewałem się ciebie z marszałkiem Godziębskim. Powiedz mi – zapytał,
przed córką stając – czemuś go odepchnęła?
– Bom się związała słowem, ślubem.
– Jakim, przed kim?
– Przed Bogiem i sumieniem własnym.
– Lat piętnaście mając? No, przyznam ci, spisałaś się. A byłaby z ciebie marszałkowa
wspaniała, całą gębą wspaniała! Szkoda, żeś odepchnęła Godziębskiego, człowieka poczciwego, poważnego, okazałego, zażywnego, nie takiego, jak ten chrząszcz – palcem na Tadeusza wskazał. – Patrz i porównaj. Ale już me ma co. Stało się. Przyjechałaś do mnie dla niego, prawda?
– Prawda, tatku – odrzekła.
– Bierz go! Chcesz ją? – Tadeusza zapytał.
– Pułkowniku! – odpowiedział Tadeusz wstając.
– Pobierzcie się. – Dłonie wyciągnął i, nagle się rozrzewniając, zawołał: – Dzieci moje!
Tadeusz i panna Elżbieta u nóg mu przyklęknęli, on płakał i błogosławił.
– No, więc teraz o ślubie myśleć, a tymczasem spać idźcie. Gdzieś zajechała?
– Tu obok, do hotelu – odpowiedział Tadeusz.
– Odprowadzę ciebie.
– Niechże się tatko nie fatyguje. Odprowadza, mnie pan Tadeusz.
– Zapewneś głodna. Któraż to? – na zegarek spojrzał. – Jedenastej jeszcze nie ma, dostaniemy jadła po kawiarniach, co na wychodzących z teatru czyhają.
Kapelusz i laskę wziął i, w towarzystwie Tadeusza zaprowadził córkę najprzód do kawiarni, gdzie podać dla niej kazał zupy cebulowej i szynki. Ona jadła – on gadał, opowiadał i rozpytywał. O jedno i toż samo zapytywał po kilka razy. Tak do Byka nawrócił.
– Cóż Byk, cóż Byk? Powinien był huncwot paszport wziąć i z tobą przyjechać.
– On nie tylko sam jechać, ale i mnie puścić nie chciał.
– A skurczybyk! Czemuż to? Dał mi jeno do pana – ku Tadeuszowi się zwróciła – list.
– Cóż pisze?
– Mam list w walizie.
Zaczął o czymś innym i, gdy z kawiarni wychodzić przyszło, o liście Byka sobie przypomniał. Z powodu tego, córkę do hotelu odprowadzając, Tadeusza wezwał. W numerze walizy
panny Elżbiety złożone już były. Jedną z nich otworzyła, list Byka wyjęła i Tadeuszowi podała.
Tadeusz rozpieczętował i odczytał.
– Cóż? – zapytał pułkownik.
– Ma rację – odparł Tadeusz.
– Cóż pisze?
Tadeusz list pułkownikowi podał.
– Okularów nie wziąłem, przeczytaj głośno. Tadeusz odchrząknął i drżącym od wzruszenia
głosem odczytał podyktowany komuś przez Byka list, w którym Żyd, przedstawiwszy korzyść
całą, jaka by dla pułkownika wynikła z wyjścia panny Elżbiety za marszałka, zaklinał Tadeusza, ażeby jej losu nie zagradzał i pułkownika na starość pewnego kawałka chleba i wygód
nie pozbawiał. Pisaniu ortografii, punktacji i stylu brakło, we względzie rozumowania jednak
ścisłe było i racjonalne.
– Ma rację – powtórzył Tadeusz.
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– Która mi ani w Stokach nie trafiła, ani tu nie trafia do przekonania – podchwyciła panna
Elżbieta.
– Nie wiedziałem o niczym.
– Jam tylko o podstępach bankowych nie wiedziała.
– A! – zawołał pułkownik, ręce podnosząc, głowę pochylając i czoło marszcząc. – Co Bykowi do tego! Jeszcze się i on będzie wtrącał! Co jemu do mnie? Będę wam drwa rąbał, wodę
nosił, dzieci niańczył. Będę się (ręce mu drżały i w głosie płacz czuć się dawał) wami cieszył.
Na Boga zresztą spuścić się trzeba i nie ma co! Słowo się rzekło. O weselu myślcie.
Od chwili tej dla Tadeusza rozpoczęło się życie nowe. Pół dnia pracował w drukami, pół
dnia spędzał z panną Elżbietą. Panna Elżbieta nazajutrz oddała mu przywiezione z sobą pieniądze, trzydzieści tysięcy złp., wręczonych ze sprzedaży z ostatniego roku krestencji i ze
spieniężenia remanentu żywego i martwego.
– To nasze – rzekła. – To starczy na połowę pensji dla tatka. Mam ja tu coś jeszcze dla pana, a raczej, dla nas.
Wydostała z walizy woreczek spory i podała Tadeuszowi. Tadeusz rozwiązał – woreczek
napełniony był ziemią.
– Byk, skoro przyszedł, mówił mi, żeś mu ziemi ojczystej przysłać kazał. Nabrałam więc
ziemi z dwóch grobów: matki pańskiej i matki mojej... widzisz, wybrałam się z zapasem na
wypadek wszelki.Tadeusz poczynił wszystkie, wymagane przez prawo kroki, potrzebne do
zawarcia ślubu małżeńskiego i czas oczekiwania na akt ślubny obracał na szukanie wraz z
panną Elżbietą mieszkania taniego a wygodnego. Znaleźli apartament, podobny do apartamentu Zdziórpińskich – trzy pokoje li kuchnia, i zajęli się umeblowaniem onego. Salonik
urządzili gustownie. Akcent nadawały mu malowidła, które niegdyś figurowały w Łybediance, następnie w Stokach i pomiędzy którymi miejsce poczesne zajmował portret pułkownika.
Widok malowideł i portretu głęboko eks-pana Łybedianki wzruszył.
– Prawdę mówią – rzekł – że jaśnie zgaśnie... Zgasło moje dlatego zapewne, że zanadto jaśniało.
Ślub odbył się daleko skromniej, aniżeli ślub Zdziórpińskiego, który zaproszony na świadka, gorszył się trochę, że wesele zamiast wystąpić pod postacią obiadu za barierą, ograniczyło
się na wcale niewystawnej i niewymyślnej przekąsce, podanej w mieszkaniu państwa młodych.
Bez lapin sauté nawet! A toć to przecie cré nom! za mąż idzie córka pułkownika!
Zgorszenie jego atoli zneutralizowała całkowicie wódka żytniówka, której flaszkę jedną
panna Elżbieta dla ojca, drugą dla amatorów przywiozła. Zdziórpiński po amatorsku kieliszek
golnął i od golnięcia tego rzewnie mu się na sercu zrobiło.
– To nie kiepski jakiś ptiwerek, panie! U nas inaczej. Hej Polska nasza! Daj Boże, żeby
dzieci nasze wódkę taką piły!
– Masz już dzieci słuszne? – zapytał pułkownik.
– Chłopiec najstarszy lat dziewięć. Ale, ach! Zapytaj go pan, panie pułkowniku, jak się nazywa. Odpowie: dzir dair dzir, a w końcu kichnie. Wielką mam do pana pułkownika i do pana
porucznika pretensję, że nic mnie nie przestrzegali. Daję życie Fraincuziętom. Czy to Francuzów i bez tego mało? Nie lepiej mi to było na Polkę poczekać? Ot, porucznik czekał i doczekał się!
– Masz jednak żonę poczciwą i zaradną.
– Czyż to pani porucznikowa Miarnowska nie poczciwa i nie zaradna, kiedy wódkę aż z
Ukrainy przywiozła?
Poczciwość jej i zaradność polegała nie na tym, ale na wpływie odżywczym, jaki przede
wszystkim wywarła na męża. Tadeusz, który jak wiemy, od paraliżu mózgowego ratował się
nauką, chylić się już zaczynał ku temu stanowi, co się wyraża pod postacią manii. Chorują na
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to w ogóle starzy kawalerowie. Dziwaczeją. Byłby zdziwaczał i Tadeusz, bliskim był już tego.
Ona go odratowała, odżywiła. Dzięki jej poweselał i nawet pod względem fizycznym zaszła w
nim odmiana na dobre tak, że ci, co go przed ożenieniem znali i po ożenieniu spotykali, zgadzali się powszechnie na to, że odmłodniał.
Odmłodniał bo w rzeczy samej. Zeszła z niego ta śniedź, co go pokrywała i dla której pułkownik nazwał go chrząszczem. Pochodziło to stąd, że najprzód żona pamiętała o odżywianiu
męża należytym, następnie że od pracy wracając, znajdował w domu istotę, co go kochała i
rozumiała, co mu życie i studia opromieniała, co wreszcie śród czterech ścian mieszkania
odtworzyła dla niego krainę ojczystą. Dla Tadeusza za domem był Paryż, była Francja. W
domu przy żonie i dzięki jej Paryż i Francja znikały – znajdował się w Polsce. Tego samego
doznawał pułkownik i wszyscy, co u państwa Miarnowskich bywali. Raz na miesiąc, w niedzielę wieczorem, salonik ich napełniał się ludem i pani domu praktykowała gościnność. Nie
okarmiała i nie opajała gości swoich, na to jej nie stawało, ale tę chwilkę czasu, którą w towarzystwie jej spędzali, umilić im umiała do tego stopnia, że się im wydawało, jakoby gdzieś
tam za górami, „gdzie myśl ich leciała", podejmowani byli w dworku sąsiedzkim.
– Rzecz osobliwa, mości dobrodzieju – mawiał pułkownik – ta Elżusia zastąpiła dla mnie
barszcz, zrazy z kaszą, pierogi ze śmietaną... ile mi razy one zapachną, popatrzę się tylko na
nią i wydaje mi się, żem po obiadku w Łybediance. Nic dziwnego, że Tadeusz młodnieje i
tłuścieje.
Razu pewnego Tadeusza zagabnął:
– Powiedz ty mnie: za coś ty w kozie siedział?
Rzecz się wyjaśniła tak co do wypadku na gruncie w Paryżu, jako też co do tego, jakim
sposobem wiadomość o takowym, via Wobronków doszła do uszów pułkownika. Co się tego
ostatniego wyjaśnienia tyczy, udzieliła go pani Elżbieta, opowiedziawszy o wieściach potwornych, jakie w okolicy tamecznej krążyły o upadku Tadeusza.
– Nie wierzyłaś temu oczywiście.
– Wierzyłam, tatku – odparła.
– No? – zapytał pułkownik ze zdziwieniem. – I dlaczegóżeś jego nad marszałka przełożyła?
– Dlatego, że marszałek beze mnie się obejdzie, on zaś, myślałam sobie... jemu... jam...
potrzebna...
Bąkała – nie tłumaczyła się jasno. Tadeusz jednak ją zrozumiał i, zdaje mi się, czytelnicy i
czytelniczki zrozumieją powody, dla których przełożyła Tadeusza nad marszałka.
KONIEC
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POSŁOWIE
Katastrofa rozbiorów Polski zahamowała normalny rozwój naszego narodu na przeszło sto
lat. Niewola z jednej strony znieprawiała społeczeństwo, z drugiej – spowodowała nadmierną
wybujałość dążeń i kierunków umysłowych, które w zdrowym narodzie są niepotrzebne, a
nawet wręcz szkodliwe.
Brak własnego państwa, własnej dostatecznie silnej armii, zdolnej zabezpieczyć wolność
narodu, narzucił konieczność czepiania się pozorów życzliwości postronnych mocarzy, dla
których hojnie szafowano krwią polskiego żołnierza, by „zarobić" na odzyskanie wydartej
nam niepodległości. Z myślą o Polsce umierali żołnierze-tułacze dla „boga wojny" Napoleona, który, łudząc mirażem niepodległości, wykorzystywał naszą ofiarność l pogardę śmierci
nie tylko w bitwach z zaborcami, ale nawet w kampanii egipskiej czy na dalekiej wyspie San
Domingo, gdzie nasi bojownicy wolności ujarzmiali walczących o wyzwolenie Murzynów.
Upadek Napoleona rozwiał polskie sny o rychłym odzyskaniu niepodległości. Jednak męstwo polskich żołnierzy zjednało nam szacunek nawet reakcyjnych rządów europejskich, które na kongresie wiedeńskim w roku 1815 przywracały zachwiany przez rewolucję francuską i
Bonapartego dawny porządek feudalny. Car Aleksander otrzymał pod swą „łaskawą opiekę"
większość istniejącego zaledwie kilka lat Księstwa Warszawskiego, które nazwą Królestwa
Polskiego uspokajało wrażliwość „sprawiedliwych" twórców nowego ładu w Europie.
Jednakże pozory poszanowania polskości w tym dziwnym Królestwie Polskim, obejmującym poza Mazowszem tylko Lubelskie i Kielecczyznę, trwały bardzo krótko. Za następcy
Aleksandra, Mikołaja I, miejsce uroczyście zaprzysiężonej przez niego konstytucji zajęło bezprawie i panoszenie się donosicielstwa oraz wybuchy samowoli rezydującego w Warszawie
carskiego brata, wielkiego księcia Konstantego. Zbyt świeże były jednak czyny zbrojne polskiego żołnierza w okresie napoleońskim, by społeczeństwo poprzestało na biernym oporze
wobec coraz większych gwałtów ciemiężycieli. Szlachetna, lecz nierozważna młodzież ze
szkoły podchorążych wznieciła powstanie przeciw caratowi. Powstanie listopadowe (1830–
1831) wywołało znów podziw dla polskiego męstwa, dla poświęcenia żołnierzy polskich,
którzy skutecznie przeciwstawili się wielkim armiom carskim, zwyciężając je w licznych
bitwach w pierwszej połowie roku 1831. Polacy łudzili się, że mocarstwa europejskie nie
dopuszczą do zniweczenia resztek swobód obywatelskich przez cara Mikołaja. Niestety, prócz
wyrazów uznania i współczucia Europa ówczesna nie zdobyła się na nic więcej. Po prawie
rocznych zmaganiach z największą potęgą militarną ówczesnego świata powstanie upadło.
Znacznej części powstańców wydawało się wszakże niepodobieństwem, żeby wbrew naturalnemu dążeniu do coraz pełniejszego wyzwolenia narodowego i społecznego bieg historii
mógł spychać ludzkość w ponowną niewolę, w ponowne panowanie bezprawia. Z bronią w
ręku lub bez broni, gromadnie czy w pojedynkę, w ukryciu – szli polscy żołnierze i oficerowie
do dalekiej Francji, szli w przekonaniu, że niedługo powrócą do kraju razem z armiami zachodnimi, by przynieść wolność własnemu narodowi i ludom ogromnego cesarstwa rosyjskiego. Wszak w powstaniu listopadowym na sztandarach wojska polskiego widniało szczytne
hasło: „Za naszą i waszą wolność!". Ogółem przemaszerowało przez Niemcy do Francji około
dziewięciu tysięcy żołnierzy i oficerów. Była to najbardziej patriotyczna i najwartościowsza
część armii polskiej. Powstańcy ci odrzucili carską amnestię – woleli ciężką dolę emigrantów
niż wygodne życie z łaski cara. Zresztą, amnestia była bardzo zdradliwą łaską rosyjskiego
samodzierżcy.
Po upadku powstania armia polska uległa likwidacji. Dziesiątki tysięcy żołnierzy i oficerów wywieziono w śniegi syberyjskie i na Kaukaz, gdzie nieszczęsnych bojowników wolności
zmuszono do udziału w podboju nowych terytoriów pod władzę caratu. Generałowie po195

wstańczy zapełnili lochy twierdz w całym cesarstwie. Majątki uczestników powstania zostały
skonfiskowane i oddane w ręce urzędników carskich, którzy zostali nasłani na teren Królestwa z zadaniem ujarzmienia „opornego" narodu i jak najszybszej jego rusyfikacji. Jeszcze
gorzej było na terenach położonych na wschód od Bugu, które nie wchodziły w skład kadłubowego Królestwa Polskiego. Na Wołyniu i Podolu, nawet na dalszych terenach szlachta była
przeważnie polska i dosyć licznie wzięła udział w zrywie wolnościowym roku 1831. Uczestnicy powstania z ziem ukraińskich, białoruskich i litewskich nie byli objęci fałszywą amnestią
carską. Trzy tysiące majątków na tych terenach uległo konfiskacie, prawie pięćdziesiąt tysięcy
rodzin szlacheckich wysiedlono w głąb Rosji – przeważnie na bezludzia syberyjskie czy nadwołżańskie albo na Kaukaz. Drobną szlachtę pozbawiono przywilejów klasowych; zepchnięci
w poddaństwo musieli wraz z chłopami odbywać służbę wojskową, trwającą wówczas dwadzieścia lat i dłużej. Każdy rok przynosił nowe represje. Nie oszczędzono nawet dzieci powstańców. Zostały one porwane i w odległych guberniach wychowane na carskich żołnierzy...
A tymczasem we Francji emigranci marzyli o nowej wojnie z carskim kolosem, chociaż
warunki, w jakich się znaleźli, mogły zniechęcić, a nawet załamać najbardziej hartownych
bojowników. Rząd francuski odnosił się nieufnie do tych osobliwych wielbicieli swobód
obywatelskich. Powstańców zgrupowano w tzw. zakładach (depots) poza Paryżem. W stolicy
Francji mogły zatrzymać się tylko osoby posiadające specjalne zezwolenie ministra spraw
wewnętrznych. Wszyscy emigranci byli pod dozorem policyjnym i w razie „nieposłuszeństwa" władzy mogli być wydaleni z Francji, co spotkało wielu działaczy demokratycznych.
Wprawdzie pod naciskiem postępowej opinii publicznej rząd francuski wyznaczył powstańcom żołd, ale wynosił on aż... dwanaście franków miesięcznie dla podoficera, a dla żołnierza
siedem franków oraz symboliczne racje chleba. Te głodowe zasiłki nie mogły zapewnić nawet
najbardziej skromnego utrzymania, pogłębiały tylko rozgoryczenie żołnierskiej masy. Nawet
oficerowie znajdowali się w niewiele lepszej sytuacji.
Jedynym wyjściem było jąć się pracy zarobkowej. Jednakże lata mijały, a niewiele osób o
tym pomyślało, wciąż łudząc się nadzieją rychłego powrotu z bronią w ręku do kraju. Te nierealne mrzonki podtrzymywali wśród emigrantów nie tylko niezbyt zorientowani w sytuacji
przywódcy polityczni, ale również – i to w znacznie większym stopniu – wielcy poeci, wieszczowie narodu. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki w pięknych utworach poetyckich (niektóre z nich pisane były stylem biblijnym) propagowali dziwną wiarę w mesjaniczne posłannictwo narodu polskiego. Polskę zaczęto uważać za Chrystusa narodów. Swoim męczeństwem miała nasza ojczyzna odkupić cały świat. I wreszcie miał nastąpić dzień, przepowiadany przez Słowackiego w wierszu Proroctwo:
Kiedy róża stanie złączona z kamieniem,
A nad nimi się dąb zakołysze:
Cała emigracja zagore płomieniem
I o paszport do Boga napisze.
I szable się zapalą, zasłonecznią się znaki,
Serca wszystkie jak lampy zagorą,
Jak miesiące zabłyszczą nasze biedne chodaki,
Jak w pioruny nas łachmany ubiorą.
I polecą zwiastować w Polszcze niebieskie ptaki,
Że idziemy jak chłopki z kijami:
A żelaźni rycerze i brązowe rumaki,
Nim zobaczą – już pierzchną przed nami.

Nie wiadomo, co tu bardziej podziwiać: czy piękno wiersza, czy trafną ocenę zdolnych generałów emigracyjnych; róża, kamień i dąb oznaczają tu bowiem nazwiska generałów powstańczych – Różyckiego, Kamieńskiego i Dembińskiego. Z trójki tej wyróżnił się najbar-
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dziej gen. Dembiński, który w latach Wiosny Ludów (1848–1849) odegrał wybitną rolę jako
jeden z przywódców powstania węgierskiego. Ale i Słowacki musiał zejść z obłoków na grunt
realny, gdy zamiast marzeń o cudownym zwycięstwie żołnierzy-tułaczy nad uzbrojonym po
zęby nieprzyjacielem pisał w wierszu Do matki bolesne słowa o niemożliwości powrotu do
ukochanego kraju ojczystego:
Wiem, żebym ci wróceniem moim lat przysporzył –
Mów, kiedy cię spytają, czy twój syn powraca,
Że syn twój na sztandarach jak pies się położył,
I choć wołasz, nie idzie – oczy tylko zwraca.
Oczy zwraca ku tobie... więcej nic nie może...

W atmosferze oczekiwania na wielkie wydarzenia dziejowe niełatwo było powstańcom
pomyśleć o codziennych wymaganiach życia. Jednak po latach musieli i oni spojrzeć smutnej
prawdzie w oczy. W osiem lat po upadku powstania na ogólną liczbę 5500 emigrantów przebywających we Francji – jęło się pracy zarobkowej 3004 byłych żołnierzy i oficerów. Zajęcie
inteligenckie znalazły tylko 1432 osoby, w rzemiośle pracowało 870, a 687 jako robotnicy w
mieście i na roli. Najmniej poszło do handlu – tylko piętnastu! 123
Wymowną ilustrację powyższych taktów i cyfr stanowi powieść T. T. Jeża pt. Nad rzekami
Babilonu. Tytuł przypomina sytuację biblijną, kiedy to w VI w. p.n.e. pokonani Żydzi zostali
uprowadzeni do Babilonii i przez długie lata niewoli opłakiwali utratę ojczyzny. Gdy powieść
Jeża zaczęła się ukazywać w roku 1886 w czasopiśmie warszawskim „Kłosy", niewielu powstańców listopadowych pozostawało przy życiu. W kraju prowadził bezwzględną walkę z
polskością osławiony generał-gubemator Hurko i niszczący oświatę kurator Apuchtin. A jednak właśnie wtedy pułkownik powstania styczniowego Zygmunt Miłkowski, czyli T. T. Jeż,
przypomniał zgnębionym rodakom losy uczestników powstania listopadowego. Poza tytułem
nic w powieści nie przypomina emigracyjnej atmosfery mistyczno-mesjanicznej. Książka Jeża
jest na wskroś realistyczna.
Pułkownik Szalawski to kapitalny przedstawiciel szlacheckiego sarmatyzmu. Dzielny w
boju, ciasny w poglądach, o specyficznie „dobrym" sercu, bo nie uciskał poddanych chłopów,
ale na emigracji chciał – dla ich dobra! – sprzedać ich jak bydło, i nie mógł zrozumieć, dlaczego prawo francuskie uniemożliwiało takie proste transakcje. Jego przyszły zięć, porucznik
Tadeusz Miarnowski, to człowiek czynu, z otwartą głową i o szlachetnym naprawdę sercu.
Tacy stanowili trzon emigracji i spośród takich ludzi wychodzili zdolni naukowcy-lekarze i
inżynierowie – rozsławiający imię polskie w dalekich krajach w ciągu długich lat niewoli.
Historia Zdziórpińskiego ukazuje proces wtapiania się części emigrantów w obce środowisko.
Najwięcej hartu i siły odpornej wykazują w powieści Jeża chłopi, czego klasyczny przykład daje powrotna wędrówka furmana Tomasza Hruźdy. Praktyczny życiowo Byk spełnia
zarazem funkcję wesołka, w obu tych rolach spisując się znakomicie.
Nie brak w powieści również przykrych i groteskowych cech emigracji. Kundelski i jego
otoczenie oraz ukazana satyrycznie galeria arystokratów – wprowadzają czytelnika w atmosferę, która nawet odpornemu Mickiewiczowi dopiekła do żywego, o czym świadczą słowa
epilogu Pana Tadeusza, pełne bólu z powodu „przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów". Beznadziejność sytuacji i owe potępieńcze
swary załamywały wielu dzielnych bojowników – widział to poeta stwierdzając:
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Powyższe dane liczbowe zaczerpnięto z wydanej w r. 1959 przez Polska Akademię Nauk Historii Polski,
tom II, część III, s. 72. Na podstawie tego samego dzieła opisano represje carskie w kraju po upadku powstania listopadowego oraz sytuację emigrantów we Francji.
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Nie dziw, że ludzi, świat, siebie ohydzą,
Że utraciwszy rozum w mękach długich,
Plwają na siebie i żrą jedni drugich!

Działacz demokratyczny. Żużel, stanowi u Jeża jaskrawy przykład utopienia cennej inicjatywy socjalnej w bełkocie pseudonaukowym i pseudospołecznym.
Stosunki w kraju potraktowane są mniej dokładnie. O represjach carskich nie mógł autor
napisać wyraźnie – książka wychodziła pod okiem carskiego cenzora – inne sprawy krajowe
okazały się niezbyt ważne wobec głównego wątku powieści: dziejów emigrantów we Francji.
Toteż na pierwszy plan wysuwają się w kraju: matka, żona i narzeczona głównych postaci
powieściowych, przebywających nad Sekwaną.
Represje carskie dotknęły najboleśniej rodzinę pułkownika, ale i Miarnowski otrzymał
swoją porcję, chociaż w tym przypadku zamiast nikczemnych zarządzeń zaborcy ukazuje się
w całej ohydzie nieuczciwość rodzonego brata. Jednak dzięki osobistym zaletom Tadeusz nie
tylko sam się nie zmarnował, ale uchronił jeszcze od niechybnej zatraty swego pułkownika.
Nagroda w postaci dobrze już dojrzałej Elżuni kończy szczęśliwie powieść, lecz tylko powieść, bo losy emigracji stawały się coraz bardziej żałosne.
Gorzki jest chleb emigracji...
Goryczy nie zmniejszał fakt, że była to Wielka Emigracja, która odegrała w naszych dziejach ogromną rolę polityczną l kulturalną.
Sam autor powieści Nad rzekami Babilonu był emigrantem – z drugiej fali emigracyjnej po
roku 1848 – i prawie przez siedemdziesiąt lat pracował niezmordowanie dla ziszczenia marzeń kilku pokoleń działaczy niepodległościowych. Pracował w ciężkich warunkach, niejednokrotnie bieda dawała się we znaki jego rodzinie, jednakże miał to wyjątkowe szczęście, że
nie na próżno powtarzał przez dziesiątki lat słowa Mickiewicza: „O wojnę powszechną za
wolność ludów, prosimy Cię, Panie!" Doczekał się bowiem śmiertelnych zapasów, które postawiły naprzeciw siebie mocarstwa rozbiorowe. Ale nawet Jeż nie powrócił do wolnej ojczyzny pod rozwiniętymi sztandarami polskiego wojska, pod sztandarami ozdobionymi Orłem
Białym...
Nad rzekami Babilonu płakały tysiące uprowadzonych przez najeźdźcę Żydów –
nad rzeką Sekwaną i nad wielu innymi rzekami świata rozwiewały się marzenia kilku pokoleń polskich bojowników wolności...
Mimo to nie odkładamy powieści Jeża z uczuciem smutku czy przykrości.
Ostatnia wojna unaoczniła nam w rozmiarach wręcz potwornych, do jakiego stopnia może
dojść bezprawie przemocy, jak przerażające formy może przybrać ludobójstwo, a przecież
nawet po takiej wojnie przyszły dni procesu norymberskiego. Toteż tylko na chwilę ściska coś
w gardle, gdy czytamy, jak narzeczona Tadeusza przywozi mu z dalekiej Łybedianki garść
ziemi ojczystej:
„...nabrałam ziemi z dwóch grobów: matki pańskiej i matki mojej... widzisz, wybrałam się
z zapasem na wypadek wszelki..."
Wszyscy powstańcy z Wielkiej Emigracji, którzy nie chcieli „iść na obrożę" i woleli „zamiast hańby – choć czarę rozpaczy", mogli uchodzić za szczęśliwców, gdy na ich trumnę rzucono bodaj garstkę ziemi ojczystej, przywiezionej z dala, tak jak to uczyniła panna Szalawska,
a jednak... walka i ofiary tych bojowników nie poszły na marne. Historia, wielka nauczycielka
życia, mówi o tym wyraźnie, przypomina to również realistyczna powieść Jeża, która zmusza
do przemyślenia wielu ważnych problemów.
Tomasz Jodełka
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