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I
Ha! mości dobrodzieju, spełniło się. Wychyliłem czarę do dna. Odejmuję ją od ust, stawiam przed sobą i przypatruję się jej; dziś się jej nie dotknę. Będę się jej przypatrywał, będę –
pisał moje pamiętniki.
Zacząłem od ,,ha!” – bo mi żal serce ścisnął i byłem w jakimś niby poetycznym usposobieniu. Zdawało mi się, że po tym „ha!” uszykuje się wiersz jeden, po nim drugi, po drugim
trzeci, po trzecim czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, dwudziesty itd. – i popłynie pieśń rzewna,
czuła, zachwycająca, elegia żalu, którą echa pochwycą i rozniosą daleko, szeroko po świecie.
Było mi smutno, bardzo smutno!
Gdybym był w tej chwili zdobył się na poezją, byłaby to poezja do łez poruszająca. Płakalibyście, czytelnicy wszelkiego rodzaju, płakałybyście, czytelniczki wszelkiego wieku i stanu.
Przejęlibyście się tym, co pierś moję napełnia, przepełnia.
Niestety! – ,,ha” pozostało samotne na białej ćwiartce papieru, pozostało całą moją pieśnią.
Dziwna rzecz! tyle wierszy napisałem do sztambuchów, na imieniny i urodziny, a pieśni
napisać nie mogłem.
Odsunąłem papier, sparłem się łokciem na stole, pochyliłem głowę i kilka łez gorzkich
kapnęło na kalendarz berdyczowski, jedyny z kolekcji kalendarzów po nieboszczyku ojcu
pozostałych. Jest to kalendarz z roku pańskiego 1802. Na nim, na karcie wklejonej pomiędzy
majem i czerwcem, ręką mego ojca napisane są następujące wyrazy:

12 czerwca. – O godzinie pierwszej, minucie dwudziestej piątej po północy, w dzień Onufrego pustelnika, urodził mi się syn. Panie, niech będzie imię Twoje pochwalone! Niech ten
nowonarodzony rośnie Tobie, Boże, na chwalę, ludziom na pożytek. Amen!
A nieco niżej:

19 czerwca. – Ochrzciliśmy dziecko. Łaskawi sąsiedzi licznie zjechali się do mojej chałupy. Trzydzieści par trzymało do chrztu mego syna, któremu dałem imiona: Onufry, Gerwazy,
Protazy; pierwsze dlatego, że sam je sobie przyniósł, a dwa drugie na pamiątkę dnia chrzcin.
Pokumaliśmy się z imci panem sędzią Zarębskim i imci panią chorążyną Weryżyną, którzy
trzymali w pierwszej parze, z imci panem chorążym Weryhą i imci panią sędziną Zarębską,
którzy trzymali w drugiej parze, z imci panem podkomorzycem Zaleskim i imci panią szambelanicową Zakrasiną, którzy trzymali w trzeciej parze, z imci panem szambelanicem Zakrasą
i imci panną cześnikówną Strzemińską... itd.
Wszystkie pary wyliczone i wymienione były porządkiem. Na końcu stało nazwisko księdza proboszcza, z dodatkiem czterech ,,K” oznaczających: ,,kanonik katedralny kapituły kamienieckiej.” Po nazwisku księdza proboszcza następowała uwaga:

Bawiono się wesoło. Wypiliśmy antałek starego węgrzyna i beczkę miodu, który piętnaście lat temu sycił kwestarz1 z Winnicy.
1

K w e s t a r z – zakonnik jeżdżący po kweście, tj. zbierający datki na swój klasztor.
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Przeniósłszy się myślą w owe czasy, łatwo sobie wyobrazić, jak witanym było moje przyjście na świat. Stary węgrzyn i piętnastoletni miód rozweseliły umysły. Były toasty i wiwaty.
Podnoszono mnie na rękach do góry i krzyczano:
– Niech żyje! niech rośnie! niech będzie szczęśliwy!
Niestety! z tych trzech życzeń sprawdziły się tylko dwa pierwsze. Żyję: dziś właśnie, o godzinie pierwszej, minucie dwudziestej piątej po północy, skończyłem lat pięćdziesiąt – zacząłem, ach! szósty krzyżyk – i czuję w sobie tyle życia, że jeszcze na pięćdziesiąt lat wystarczy.
Pięćdziesiąt lat! Przeżyłem je sam z sobą. Czemuż chrzestni moi rodzice wymawiając
pierwsze życzenie nie dodali: nie sam?
Drugie życzenie również świetnie dopisało. Wyrosłem na pociechę oka ludzkiego. Jestem
dobrze zbudowany, zdrów, silny i przystojny. Nie pochlebiam sobie w rozmowie z własnym
sumieniem. Czegóż mi braknie? Co mi kto może zarzucić? – Szpakowaciznę, która mi włosy,
faworyty i brodę przyprószyła? Ależ przed dziesięciu laty ani jednego białego nie miałem
włoska, a przed dwudziestu byłem młody i hoży, biały i rumiany, a przed dwudziestu pięciu...
Ach!
Stryjenka zaręczała, że jestem ,,śliczny chłopiec”.
Chorążyna Weryżyna twierdziła, że jestem „bardzo przystojny mężczyzna”.
Sędzina Zarębska utrzymywała, że mam ,,powierzchowność dystyngowaną”.
Oto autorytety kobiece, świadectwa znawczyń, potwierdzające to, co mi mówiło zwierciadło.
W dwudziestym piątym roku mego życia byłem ślicznym chłopcem, w trzydziestym przystojnym mężczyzną, w czterdziestym powierzchowność moja była jeszcze dystyngowaną.
Pomimo to jakieś fatum nad moim losem ciężyło. Nie byłem szczęśliwy.
Goście mego ojca! nieszczerze wymówionym było ostatnie wasze życzenie: ,,niech będzie
szczęśliwy!”
A posiadałem wszystkie podstawy szczęścia: i majątek, i...
Chciałem powiedzieć: rozum, ale ukąsiłem się w język. Chociaż, czy nie mam prawa powiedzieć o sobie, że mam rozum? Przecież głupi nie jestem. Jest tylu głupszych ode mnie.
Rozum? – Muszę się nad tym wyrazem gruntownie zastanowić. Co to jest rozum? albo raczej – co to jest rozumny człowiek? Rozumnymi nazywają ludzie Naruszewicza, Czackiego,
Sniadeckiego2, a także marszałka Grabskiego i chorążego Weryhę. Pierwsi, niby mole,
wgryźli się w książki i napełnili sobie głowy mnóstwem wiadomości; drudzy, wyjąwszy kalendarza, inne książki tylko z widzenia znają. Rozum przeto jest dwojaki: książkowy i nieksiążkowy, uczony i naturalny.
Ja do tego ostatniego mam pretensją. Do książek miałem wstręt wrodzony i nieprzezwyciężony, który się od najpierwszego we mnie objawiał dzieciństwa, a objawiał w sposób bardzo stanowczy i wyraźny. Nie pamiętam tego, ale nieboszczka matka opowiadała, że kiedy
ojciec przywiózł mi pierwszy z Kijowa elementarz, ozdobiony pięknymi obrazkami, jedyny
użytek, jaki z tego elementarza zrobiłem, był ten, żem go rzucił w palący się na kominku
ogień i ucieszył się żywym płomieniem, jaki z papieru strzelił.
– Pali się, pali! – krzyczałem, w ręce klaszcząc i około kominka podskakując.
– Nie będzie z niego literat – rzekł ojciec.

2

N a r u s z e w i c z – Adam Naruszewicz (1733–1796) słynny historyk i poeta polskiego Oświecenia, C z a c k
i – Tadeusz Czacki (1765–1813), wybitny uczony i działacz oświatowy, współzałożyciel wzorowego liceum w
Krzemieńcu (1805 r.); Ś n i a d e c k i – słynęli wówczas dwaj bracia Śniadeccy, profesorowie uniwersytetu
wileńskiego, Jędrzej (1768-–1838), prof. chemii, i Jan (1756–1830), prof. astronomii i publicysta.
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Od tego czasu, zrobiwszy doświadczenie na elementarzu, powtarzałem je na każdej książce, jaka mi w ręce wpadła. Jarnicki, pierwszy mój nauczyciel, nazywał mnie małym Omarem3
i świetną wróżył mi przyszłość, do ziszczenia której brakowało tylko biblioteki aleksandryjskiej, bo co się tyczy miejscowej, to ta nie mogła mnie wsławić. Po elementarzu spaliłem
matce Złoty Ołtarzyk, ojcu parę kalendarzy berdyczowskich i... było już po bibliotece. Jarnicki swoje książki, z których mnie uczył, chował przede mną.
Jarnicki mnie uczył. Co dziś umiem, umiem od niego i przez niego. Pracował nade mną
gorliwie i nauczył mnie czytać, pisać, rachować i wiele innych rzeczy, nad którymi pracował
przez lat cztery, a pracował ciężko jak wół.
Ciekawa to była postać ten Jarnicki. Takich postaci już nie ma w naszym społeczeństwie –
gdzieś znikły wraz z woźnymi, lirnikami, kupcami zajęczych skórek i wróżbitami. Pamiętam
go, jak pierwszy raz zjawił się w Kiełbaskach (takim jest nazwisko dziedzicznej mojej wsi).
Przyszedł piechotą, z torbą na kiju, który na ramieniu dźwigał, i zaprezentował się:
– Jan Jarnicki, profesor do dzieci.
– Co asan umiesz? – zapytał go nieboszczyk ojciec.
– Wszystko, mospanie dobrodzieju.
– Czytać?
– Po polsku i po łacinie, z książek i z pisma.
– Pisać?
– Po polsku i po łacinie, pismem zwykłym i gockim4.
– Umiesz robić atrament?
– Umiem: z galasu i bzowych jagód.
– A umiesz waćpan pióra temperować? – zapytała nieboszczka matka.
– Umiem, jejmość dobrodziejko, na cienko, na grubo i na średnio.
– I wzorki do haftów wykalać?
– I to potrafię.
– I formy na baby kleić?
– Perfect5, jejmość dobrodziejko.
Matka popatrzyła na ojca, ojciec spojrzał na matkę i w ich oczach snadź wzajemne błysnęło porozumienie, bo po wstępnych pytaniach nastąpił bliższy egzamin. Ojciec wezwał Jarnickiego do tak zwanego ,,pierwszego pokoju”, kazał usiąść za stołem i dał mu do przeczytania i przepisania list od sąsiada. Jarnicki przeczytał dość dobrze, chociaż, o ile sobie przypomnieć mogę, bąkając i nie bez jąkania się. Po odczytaniu zabrał się z wielką uroczystością do
pisania. Kraciastą chustką do nosa strzepnął pył ze stołu, opatrzył papier, postawił przed sobą
kałamarz, opatrzył i poprawił pióro i napisał równo, gładko i wyraźnie. Kiedy skończył, ojciec obejrzał jego pisanie i znalazłszy je bardzo dobrym, zapytał:
– Cóż asan chce rocznie?
– Sto pięćdziesiąt złotych.
– Podejmujesz się nauczyć mego syna czytać, pisać i rachować?
– Po polsku i po łacinie, mospanie dobrodzieju.
– Przy tym pióra temperować, desenie wykalać i formy na baby kleić? – dodała matka.
– Ale pod pewnym warunkiem-– odrzekł Jarnicki. – Nie chcę acaństwa dobrodziejstwa
oszukiwać. Potrzebuję raz na rok, w miesiącu kwietniu, krew puścić i cztery razy do roku: raz
3

O m a r – wg tradycji kalif Omar miał spalić bibliotekę aleksandryjską (największą i najsłynniejszą z bibliotek
starożytnych, gromadzącą literaturę rzymską, grecką, indyjską i egipską). W rzeczywistości część jej została
spalona podczas oblężenia miasta przez Juliusza Cezara, a reszta przez chrześcijan, którzy zburzyli świątynię
Jowisza, gdzie mieściły się pozostałe zbiory.
4
G o c k i e p i s m o – (gotyckie) alfabet używany przez Gotów, stworzony w IV w. przez tłumacza Biblii,
Wulfilasa, na podstawie alfabetu greckiego i łacińskiego. W znaczeniu potocznym pismem gockim nazywa się
system pisma i druku tzw. szwabachę w odróżnieniu od pisma łacińskiego.
5
P e r f e c t (łac.) – doskonały.
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na prima aprilis, drugi raz na Piotra i Pawła, trzeci raz na Michała Archanioła, a czwarty raz
na św. Szczepana, upić się.
Ojciec na to się uśmiechnął.
– I uprzedzam acaństwa dobrodziejstwa, że w tych czterech epokach mieć muszę tygodniową rekreacją.
– Koniecznie? – zapytał ojciec.
– Koniecznie. Potrzebnym mi to jest do zdrowia: raz na rok krew puścić i raz na kwartał
upić się.
– No, niech i tak będzie – odrzekł ojciec i Jan Jarnicki został moim nauczycielem.
Miałem podówczas lat dziewięć skończonych i nie umiałem jeszcze ani jednej litery alfabetu.
Nauczyciel liczyć musiał tyle lat, ile ja dzisiaj; był bowiem już szpakowaty, ale zdrów i
krzepki, i w postaci swojej miał coś księżego. Zdawało się, że kształcił się na księdza, lecz
jakiś wypadek przerwał mu nauki i rzucił go na drogę błędnego nauczycielstwa. Nosił się
zawsze jednakowo: w surducie tabaczkowym, pod szyję zapiętym, niżej kolan sięgającym, i
w letnich, ciemnych spodniach. Ten ubiór służył mu zimą i latem, na święto i dzień powszedni, i musiał, zdaje się, być z czegoś nieznoszonego sporządzony, bo nie pamiętam, ażeby go
kiedy odnawiał lub poprawiał; zawsze był jednakowy, zawsze czysty i zawsze cały. Garderoba jego składała się z tego, co miał na sobie, z trzech koszul, dwóch par onuczek i sześciu
chustek do nosa, do czego dodawszy: pugilares, parę książek, piórnik z kilku piórami i ołówkiem, linię z dziurką i sznureczkiem, kałamarz, scyzoryk i łubkową tabakierkę, będziemy
mieli cały inwentarz ruchomości stanowiących majątek mego nauczyciela.
Nie godzi się nie powiedzieć, że był to człowiek szczególnej poczciwości i zacności;
skromny, cichy, niewymagający i pełniący swój obowiązek sumiennie. Tego po jakimś obieżyświecie, jak go w napadach złego humoru nieboszczka matka nazywała, spodziewać się nie
było można. Jednakże tak było. Dość powiedzieć, że nauczył mnie tego, co umiem, i – przyznam się – niemałej dokazał sztuki.
Ojciec nieboszczyk nie był z rodzaju tych ojców, co to nauczycielowi na wstępie do nauki
jako godło władzy wręczali kańczug z tymi słowy:
– Bij! bo ci płacę, bij! bo jeżeli dobry, to się nie zepsuje, jeżeli zły, to się poprawi.
Mój ojciec podobnym był w tej mierze do ojca „Panie Kochanku” 6. Może dlatego, że byłem jedynakiem, może dlatego, że owiała go atmosfera dworu Stanisława Augusta, na którym
bywał w młodości i nawet tytułował się szambelanem, nie podzielał zdania, że ,,za jednego
bitego dają dziesięciu niebitych”, i żałował mojej skóry. Nie wolno było Jarnickiemu mnie
bić. Pomimo to jednakże dał sobie ze mną radę. Jak zaczął próbować różnych sposobów, trafił
na koniec na taki, który mi dał poznać całe abecadło. Sposób ten był wcale dowcipny, bo
oparty na mojej namiętności do palenia papierów. Wystrzygał z papieru litery i dawał mi je
do palenia. Paliłem naprzód A, potem B, potem C i tak dalej – aż do końca alfabetu. Następnie wystrzygał cały alfabet i kazał mi wybierać.
– Wybierz K.
Szukałem K, a gdy znalazłem, wołał z gniewem:
– Spal szelmę!
Ja z pewną zawziętością ciskałem K w płomień i szukałem następnej, którą on mi nazwał,
litery.
Tym sposobem nauczyłem się abecadła, sylabizowania i stawiania liter na woskowanym
papierze, a zawsze przez to, że Jarnicki moje własną namiętność wyzyskać umiał na moje
korzyść.
6

O j c i e c „P a n i e K o c h a n k u ” – Michał Kazimierz Radziwiłł (1702–1762), hetman wielki litewski,
ojciec wojewody Karola (1734–1790), słynnego magnata-awanturnika, zwanego „Panie Kochanku”.
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Namiętność palenia książek z czasem się uspokoiła, a pozostał tylko wstręt do nich i dotychczas pojąć nie potrafię, jak ludzie przywiązywać mogą wartość do tych sprzętów, które
po odczytaniu są już do niczego. Książki uważam jak cytryny: poty coś warte, póki się soku z
nich nie wyciśnie.
Wstrętu tego Jarnicki we mnie nie poskramiał, lecz tylko chował przede mną swoje książki, które czytał i odczytywał bez końca. Co to były za dzieła? Nie wiem. Wyglądały bardzo
staro i obszarpanie.
Przypominam sobie pierwsze napisane przeze mnie wyrazy, a przypominam sobie dlatego,
żem je parę tysięcy razy przepisał. Był to pleno titulo7 mój podpis: ,,Onufry Gerwazy Protazy
Prażnicki herbu Półkozic, szambelanic, dziedzic wsi Kiełbaski, jaśnie wielmożnych Jana
Kantego, szambelana, i Katarzyny z Łopuchowskich Prażnickich syn i spadkobierca”. Podpisywałem się na woskowanym papierze białym atramentem z tartej kredy, zmieszanej z wodą;
podpisywałem się w dwóch liniach, w jednej linii, bez linii; podpisywałem się tak długo, aż
na koniec rozmiłowałem się we własnym podpisie i pisać się nauczyłem. Było to wyzyskanie
na moje korzyść mojej próżności. Bardzo mi się podobał mój herb, mój tytuł, moje dziedzictwo i jaśniewielmożność mego ojca. Dopytywałem się Jarnickiego, czy i ja jestem jaśnie
wielmożnym.
– Jesteś waść, jako szambelanic.
Dowiedziawszy się o tym, ex propria diligentia8 dopisywałem „jaśnie wielmożny” przed
moim nazwiskiem.
Do nauczenia mnie rachunków wielce przyczynił się syn naszego arendarza, Żydek w
moim wieku, który ze szczególną łatwością z pamięci dodawał, odejmował, mnożył i dzielił.
– Widzisz waść – mawiał Jarnicki – będziesz się wstydził Srula, kiedy ci przyjdzie z nim
się o arendę porachować.
Nauczyłem się tedy rachować, ale liczbami całymi. Ułamki proste, dziesiętne i reguła
trzech, które znam z nazwiska, nie czepiły się mojej głowy i, doprawdy, do dziś zrozumieć
nie mogę, na co by one przydać się miały szlachcicowi trudniącemu się rolnym gospodarstwem. Tyle robiłem układów i transakcyj, sprzedaży i kupna, a nigdy nie miałem potrzeby
wdawać się z ułamkami, nigdy nawet, o ile sobie przypominam, nie byłem oszukany, wyjąwszy jednego razu. Sprzedałem drzewo, sążeń po rublu, i zrobiłem z kupcem kontrakt, mocą
którego miałem mu kazać wyrąbać i ułożyć trzysta kubicznych sążniowych stosów. Gdy się
drzewo zaczęło rąbać, kupiec proponuje mi, ażebym mu, zamiast sążniowych, dwusążniowe,
to jest sześciołokciowe w sześcian kazał składać stosy. Przyjąłem tę propozycją i stosownie
do niej zmieniłem kontrakt podwajając cenę stosów. Wziąłem po dwa ruble za dwusążniowy
kubiczny stos, a powinienem był wziąć po ośm, czyli innymi słowy, zamiast po rublu, sprzedałem sążeń drzewa po pięćdziesiąt groszy. No, ale któż by się na moim miejscu w ten sposób
nie oszukał? Już drugi raz podobna sztuka się nie uda.
Tego wypadku nie przewidział Jarnicki. Nie mam mu tego za złe; bo gdzież jest człowiek
wszystkowiedzący?! A może i on – gdyby był, jak ja, zaskoczony znienacka – byłby się dał
na sążniach okpić. Zresztą, może i nie miał czasu obznajomić mnie z tymi szczegółami matematyki. Uczył mnie przez lat cztery bardzo pilnie, bardzo regularnie i sumiennie pełnił
obowiązki, jakie wziął na siebie, rozłożywszy czas na kwartały, oddzielone jeden od drugiego
tygodniami, w których znikał.
Żaden zegarek nie może iść regularniej, jak szło życie Jarnickiego. Wstawał zimą i latem o
czwartej, szedł spać o dziewiątej, wstawszy i idąc spać odmawiał pacierz na klęczkach, pijał
mleko i wodę, jadał mało i co mu dali, codziennie się golił i jednej chwili nie popróżnował:
jeżeli mnie nie uczył, to coś strugał, kleił albo też w ogrodzie kopał, sadził, podlewał, szcze7
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P l e n o t i t u l o (łac.) – z zachowaniem należnych tytułów.
E x p r o p r i a d i l i g e n t i a (łać.) – własnym rozsądkiem.
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pił. Nie przypominam sobie, ażebym kiedy widział uśmiech na jego ustach. Usta miał zawsze
ścięte, milczące, na zapytania odpowiadał krótko.
W dziewięciu leciech mego życia rozpoczęła się moja domowa edukacja, w trzynastu się
skończyła, a rozpoczęła szkolna. Zanim jednakże o tej ostatniej napiszę, opowiedzieć pierwej
muszę niektóre szczegóły o Jarnickim, który długo był w Kiełbaskach postacią zagadkową.
Nikt nie wiedział, co on za jeden, skąd się wziął, jaka była jego przeszłość. W okolicy nikt go
nie znał i on nie znał nikogo, a taka była powaga w jego zachowaniu się, że trzeba było pewnej śmiałości, ażeby go się o przeszłość zapytać.
Na tę śmiałość zdobyła się kilkakrotnie moja matka, lecz nic nie wskórała. Jarnicki albo
nie odpowiadał, albo jeżeli odpowiedział, to w taki sposób, że odpadała ochota powtórzenia
zapytania.
– Czy jejmość dobrodziejka lęka się, ażebym jej nie okradł?
– O, nie, panie Jarnicki.
– Jeżeli nie – podchwytywał – to nie ma o czym gadać. Raz wyrwała się mu taka odpowiedź:
– Moje życie jest procesem pomiędzy mną a Bogiem. Odpowiedź ta zaciekawiła i matkę
moję, i ojca, i całe sąsiedztwo, wywołując mnóstwo domysłów, które skończyły się na tym,
że pogadano i gadać przestano.
Z powodu czteroletniego pobytu Jarnicki stał się już w Kiełbaskach potrzebnym. Zdawało
się, że i dla niego Kiełbaski stały się potrzebnymi, że się zżył z ich życiem, że wrósł w naszą
rodzinę, że świat dla niego zaczynał się i kończył w Kiełbaskach, które opuszczał wprawdzie
cztery razy do roku, ale nie na długo i nie odchodził daleko. Wyprawy jego miały za cel
karczmę na Szpakowym Trakcie9, należącą do mego ojca. Tam się udawał, bawił tydzień i
wracał taki, jaki wyszedł: cichy, skromny, milczący, pijący mleko i wodę, i znów zasiadał ze
mną do nauki, do której umiał mnie wciągnąć i przyzwyczaić. Jakież tedy było zdumienie nas
wszystkich, gdy razu pewnego poszedł i nie wrócił. Upłynęło tygodni dwa, trzy, cztery, Jarnickiego nie było. Ojciec kazał o niego rozpytywać się po jarmarkach i karczmach, posyłał
nawet umyślnych w różne strony: wszystko było daremnie. W kilka lat dopiero po śmierci
moich rodziców zjawił się w Kiełbaskach niespodzianie, ale na krótko.

II
Przybiega razu pewnego arendarz z karczmy na Szpakowym Trakcie, zadyszany, przestraszony, i woła:
– Jest!... uf!... jest!... – i sapał.
– Kto jest? – zapytałem zdziwiony. Żyd sapał, ocierał pot z czoła, gładził brodę.
– Nu... ten... ten...
– Któż taki?
– Alboż ja wiem, kto wun taki? Ach! ten, co to jego jaśnie wielmożny szambelan kazał
szukać na wszystkie strony.
Nie mogłem się domyślić. Kilka lat upłynęło od śmierci mego ojca, a kilkanaście od wyjścia Jarnickiego z Kiełbasek.
– Ten, co upijał się w mojej karczmie.
– Mój kochany – rzekłem – czy to jeden w twojej karczmie się upija?
9

S z p a k o w y T r a k t – odwieczny szlak handlowy na Ukrainie, zwany także Czarnym Szlakiem ze względu
na niebezpieczeństwo napadów tatarskich czy zbójeckich. Nazwa „Szpakowy” pochodzi od słynnego przewodnika karawan – Szpaka.
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– Taże tak – odparł Żyd – upija się, Bogu dzięki, niejeden, ale za tego (zamiast „o tym”)
jaśnie wielmożny pan wie lepiej jak za kogo innego, bo wun był u jaśnie wielmożnego pana
dyrektorem10.
Ten ostatni wyraz rozwiązał zagadkę, która poczęła już mnie intrygować.
– Jarnicki? – zapytałem.
– Ny, może wun i Jarnicki. Ja nigdy tego nazwiska nie słyszał. Wiem tylko, że dyrektor, co
był przy jaśnie wielmożnym panu, kiedy jaśnie wielmożny pan był jeszcze paniczem, przychodził do mnie raz na trzy miesiące i pił przez cały tydzień.
– To on! – zawołałem uradowany. – Skądże się on wziął?
– Ja tego nie wiem. Ja się przestraszył, jak go zobaczył. Ja się jego nie spodziewał. Nikogo
nie było w szynkowej izbie, ja sobie chodzę i myślę, aż tu, jakby się urodził, siedzi ktoś za
stołem i rękami się podparł. Patrzę, a to wun. Ja się bardzo zdziwił, kłaniam się, a wun nic,
pytam, a wun nic, aż jak nie stuknie kułakiem o stół i jak nie krzyknie; ,,Żydzie, wódki!” i jak
nie zgrzytnie zębami, to mi aż w piętach postygło, uf!
– No, cóż dalej? – zapytałem widząc, że Żyd zająknął się.
– Co dalej? a, ot co dalej. Postawiłem przed nim kwartę wódki, a wun ją duszkiem wypił.
– Całą kwartę? od razu?
– Af meine munes!11 Całą kwartę, od razu. Wypił i jak nie krzyknie: „Żydzie, wódki!” I
popatrzył się na mnie, a w oczach jego widziałem same białki. Jeszcze na mnie żaden człowiek tak nie patrzał.
– No i cóż?
– Ano, postawiłem przed nim drugą kwartę, a wun ją duszkiem wypił i krzyknął; „Żydzie,
wódki!”
– Dałeś mu trzecią kwartę?
– Ale gdzie tam, zamknąłem szynkwas i uciekłem do jaśnie wielmożnego pana, uciekła i
moja żona, uciekły i moje bachury.
– Zostawiłeś karczmę pustką?
– Został tam stróż, a i moja Ruchla zagląda z daleka.
– Tak cię przestraszył człowiek, co dwie kwarty wódki wypił?
– Nie to mnie przestraszyło, ale to, że jakoś nie po ludzku patrzał. Ja tyle ludzi widział, i
jakich ludzi! Moja karczma na trakcie, na Szpakowym. Przechodzi tamtędy wsilaka wsilaczyna12 i pije, i śpiewa, i posudę13 tłucze, i łaje się, i bije, ale nie widziałem, ażeby żywy człowiek tak patrzał jak ten Jarnicki.
– Czegóż więc chcesz?
– Ny – odparł Żyd z niskim ukłonem – ja przyszedł do jaśnie wielmożnego pana, ażeby jaśnie wielmożnego pana prosić, ażeby jaśnie wielmożny pan kazali go zabrać z karczmy... Ja
nie wiem, co to jest, ale ja się go strasznie boję... wun jakiś niesamowity.
– Jak się wytrzeźwi, to będzie spokojny.
– I mnie się tak zdawało, kiedy przed nim pierwszą kwartę stawiałem; bo ja go znam bardzo dobrze. Dawniej, bywało, pił kieliszkiem, powoli, a jak się upił, to kładł się na ławce,
wyspał się, wytrzeźwił i znów pił. Pił, ale był spokojny... i dzieci lubił... Moje bachury licho
wie co z nim wyrabiały, a wun się do nich uśmiechał. Tylko się czasem rozgniewał, czasem,
kiedy wypiwszy kilka kieliszków oparł się łokciami na stole i głowę w dłonie schował, i jeżeli
go wtenczas dzieci obsiadły, wun stuknął nogą, krzyknął: ,,Precz! patrzę na nią!” – i dzieci
uciekały. Ale jak to minęło, znów szły do niego i pytały: ,,A na kogo to waćpan patrzysz?” –
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D y r e k t o r – korepetytor-opiekun.
A f m e i n e m u n e s – na moją uczciwość, na moją wierność (munes – wyraz hebrajski).
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W s i l a k a w s i l a c z y n a (ukr.) – żartobliwie: różne różności.
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P o s u d a (ros.) – naczynie.
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a on im odpowiadał: ,,Na nią, na anioła, co ma srebrne pióra.” A dzieci jeszcze na to: ,,Głupiś
waćpan, waćpan pijany.” A wun się nie gniewał, nu, a teraz, uf!
I kłaniając się nisko, dodał:
– Niech go jaśnie wielmożny pan każą zabrać z karczmy.
To, co mi arendarz opowiedział, trąciło jakąś awanturą romansową, której ofiarą padł mój
nauczyciel. Posłałem więc bryczkę i dwóch ludzi i kazałem przywieźć Jarnickiego, przypuszczając, że po wypiciu dwóch kwart wódki musi jak drewniany kloc pod szynkowym spoczywać stołem. Jakież było zdziwienie moje, kiedy po upływie niespełna godziny bryczka powróciła bez Jarnickiego, a jeden ze służących miał twarz krwią oblaną.
– Co to się stało? – zapytałem zdziwiony.
– A nic, jaśnie wielmożny panie – odpowiedział mi jeden z wysłanych – to diabeł nie
człowiek.
– Możeście mu przykrość jaką zrobili?
– Któż by mu tam chciał przykrość robić? Powiedziałem mu: ,,Jaśnie wielmożny pan
szambelanic prosi do dworu.” A on na to: „Jeżeli szambelanic ma do mnie interes, to niech tu
przyjdzie; ja do niego żadnego nie mam interesu.” ,,Ależ – powtórzyłem – jaśnie wielmożny
pan bardzo prosi.” On na to krzyknął: ,,Precz! nie przeszkadzajcie mi!” Tu zerwał się zza
stołu i jak mnie trzasnął kułakiem między oczy, aż mnie zamroczyło, i oto krew się polała. A
rękę taką ma ciężką, jak żelazna. Zdawało mi się, że mnie bezmianem14 między oczy zamalował.
– No?
– Nie było co z nim robić. Zabraliśmy się, taj przyjechali na powrót.
Rzeczywiście, po takim traktamencie służący moi nie mieli co lepszego do roboty, jak powrócić; nie mogłem się przeto na nich gniewać. Pomyślawszy przez chwilkę, wziąłem z sobą
czterech ludzi i sam do karczmy na trakcie pojechałem; przez wspomnienie bowiem na to, że
ten człowiek był niegdyś moim nauczycielem, przez wzgląd na to, że liczyć już musiał blisko
siedmdziesiąt lat wieku, nie chciałem pozwolić, ażeby poniewierał się po świecie, umarł
gdzieś pod płotem i został pochowany na rozstajnej drodze.
Koło karczmy zastałem kilku ludzi, którzy przez okna i drzwi do szynkowej izby zaglądali
nie śmiać wejść do środka. Arendarz, arendarzowa i cała ich, składająca się z kilkunastu osób,
rodzina stali opodal, mając pobliski las w odwodzie jako miejsce bezpiecznego schronienia.
Powiem prawdę, że takie stawienie się ludzi względem pojedynczego, bezbronnego i wiekiem
obciążonego człowieka przejęło mnie pewną trwogą i żałowałem już, żem przyjechał. Lecz
ambicja dodała mi odwagi.
– A co tam? – zapytałem zaglądających.
Pokłonili mi się z uszanowaniem, a jeden odpowiedział:
– N i c z o h o: s y d y t' z a s t o ł o m, r e w e, t a s t o h n e. (Nic: siedzi za stołem,
ryczy i stęka.)
Z wnętrza karczmy wydobywało się głuche stękanie.
Wszedłem.
Jarnicki siedział oparty o stół łokciami, a twarz miał rękami zakrytą. Głowa jego była
mocno siwa, ale gęstym, chociaż krótko przystrzyżonym pokryta włosem. Gdym wszedł, ani
się ruszył.
– Panie Jarnicki – rzekłem.
– Ha! – była odpowiedź, której towarzyszyło konwulsyjne jakieś całym ciałem wstrząśnienie, jakby się z głębokiego obudził snu.
– Kto mnie woła? Czego ode mnie chcesz?
– Czy mnie pan nie poznajesz? – zapytałem najłagodniejszym, na jaki zdobyć się mogłem, głosem.
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B e z m i a n – dawna waga, niezbyt dokładna, w postaci dwuramiennego pręta metalowego i na końcu krótszym znajdował się haczyk do wieszania ważonych przedmiotów.
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Na to zapytanie podniósł głowę, spojrzał mi groźnie w oczy i odrzekł:
– Nie.
– Przecież jestem twoim uczniem. Byłeś moim nauczycielem.
– Uczniem? Nauczycielem? Ty uczniem, a ja nauczycielem? Hm.
I wzniósł oczy do góry, jakby dla zebrania wspomnień.
– Nazywam się Onufry Prażnicki.
– Prażnicki? Być może. Czegóż ja wasana uczył?
– Czytać, pisać, rachować.
– Więcej niczego?
– A niczego.
Na tę odpowiedź Jarnicki odetchnął z głębi piersi i głowę zwiesił.
Z oczu jego przeglądała gorączka, spotęgowana wyziewami wódki, które mu już mózg
obwiały. Patrzał na mnie nie ciężkim wzrokiem pijaków, ale jakimś błędnym i niby pomieszanym. Patrzał przez chwilę i głucho rzekł:
– Jestem słaby. Godzina moja się zbliża. Proces się kończy. Potrzebuję spokoju.
– Jeżeli potrzebujesz, pan spokoju – powiedziałem – to nie znajdziesz go w karczmie.
– A nie – podchwycił żywo i dodał: – Potrzebuję grobu.
– Potrzebujesz przyjaznej dłoni, która by cię pielęgnowała i... grób oddaliła.
– Grób oddaliła? – zapytał z pewnym rodzajem zdziwienia.
– Jedź pan do mnie, do swego dawnego ucznia.
Usłyszawszy te wyrazy Jarnicki się uśmiechnął i usiłował wstać. Lecz widocznie siły go
opuściły. Spróbował raz i drugi i ręką machnął na znak, że z tego nic nie będzie.
Zawołałem na służących. Ci mu pomogli, wywlekli go zza stołu i zanieśli na bryczkę.
Dziwiłem się, jak człowiek do tego stopnia niemocny mógł tak silnie uderzyć służącego, którego poprzednio po niego posłałem. Ta siła była snadź blaskiem dogorywającej lampy, przed
skonaniem najżywsze roztaczającej światło.
Bryczka posuwała się noga za nogą. Jarnicki był spokojny, tylko kiedy niekiedy z piersi
jego wydobywało się głuche stęknięcie. Kiedyśmy przyjechali, trzeba go było znieść na rękach. Kazałem przygotować wygodne posłanie i rozebrać chorego czy pijanego, bo dokładnie
poznać nie mogłem, co mu bardziej cięży: gorączka czy wódka. Kiedy z niego ściągano ten
sam tabaczkowy surdut, w którym postać jego żyła w moich dziecinnych wspomnieniach,
nagle niby ozdrowiał i krzyknął:
– Pugilares!
Wydostał związany na krzyż czarną wstążeczką, ten sam, co przed kilkunastu laty widziałem u niego, pugilares i wsunął go głęboko pod poduszkę. Pozwolił się rozebrać, położył się i
zasnął.
Cała ta awantura mocno mnie zaintrygowała. W samej sobie była ona po prostu awanturą
karczemną, ale poza nią ukrywała się jakaś tajemnica, może śmieszna, może straszna, a w
każdym razie ciekawa. Ciekawość mnie opanowała i na wskroś całe moje jestestwo przeniknęła. Przyznaję się do tego. Ludzie potępiają ciekawość – potępiają ją do tego stopnia, że powiadają, iż ona jest pierwszym gradusem15 do piekła; wystrzegają się jej i wstydzą, choć bardziej się wstydzą, niż wystrzegają, bo własne moje postrzeżenia do tego przyprowadzają mnie
wniosku, że każdy śmiertelnik stoi na tym pierwszym gradusie obiema nogami; każdy grzeszy
ciekawością, jeżeli nie czynnie, to w myślach, w intencjach; każdy, widząc przed sobą tajemnicę, mimo woli pragnie uchylić zasłonę i zajrzeć za nią. I ja, grzeszny człowiek, nie mam
pretensji być lepszym od drugich. Jeżeli z tego pierwszego gradusa mam się dostać do piekła,
to pocieszam się tym, że mi na towarzystwie nie zabraknie. Pójdę tam razem ze wszystkimi.
Ciekawość, według mego przekonania, jest grzechem, który (jeżeli na sądzie ostatecznym
bezwzględna panować będzie surowość) wyludni niebo ze szczętem.
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Ciekawość moja co do Jarnickiego ześrodkowała się na pugilaresie. Pugilares wydał mi się
kluczem do rozwiązania zagadki, której rozwiązanie innym sposobem – przez wzgląd na milczenie, jakim się otaczał Jarnicki – uważałem za trudne, ba, niepodobne.
,,Jak się wytrzeźwi i wyprzytomnieje – myślałem sobie w duchu – będzie mi dawał odpowiedzi takie, jakie niegdyś dawał memu ojcu i mojej matce. Na próżno będę się go rozpytywał.”
I gorące pragnienie szeptało mi do ucha:
,,Ten pugilares musi zawierać w sobie coś nadzwyczajnie ciekawego: jakieś dokumenta,
jakieś listy.”
Wyraz ,,listy” wywołał w moim organizmie wstrząśnienie, podobne do tego, jakie wywołuje raptowny a niespodziany huk.
,,Listy? cudze listy czytać?”
Ogarnął mnie i strach, i wstyd, i pomiędzy strachem i wstydem z jednej a ciekawością z
drugiej strony zawiązała się walka, zapalczywa sprzeczka, której polem były moje własne
myśli. Ciekawość pchała gwałtem rękę pod poduszkę – pchała i, niestety! przemogła. Wsunąłem rękę i wyciągnąłem pugilares.
Jarnicki spał twardo, głęboko.
Spoglądałem na niego i na pugilares. On był blady, miał usta wpółotwarte i oczy mocno
ściśnięte, oddychał spokojnie. Pugilares był zatłuszczony, stary i starannie czarną wstążeczką
związany w taki sposób, że do rozwiązania potrzeba było użyć nie tylko paznokci, ale i zębów.
Myśląc o rozwiązaniu, zdawało mi się, jakbym popełnić miał zbrodnię morderstwa na bezbronnym i nie przygotowanym na to człowieku albo przynajmniej jakbym miał Jarnickiego
okraść. I opanował mnie naraz taki wstyd i strach, że ciekawość ustąpiła. Zabrakło mi odwagi. Wsunąłem pugilares pod poduszkę, wyszedłem, kazałem sobie osiodłać konia i pojechałem w pole zaleciwszy, ażeby nie przeszkadzano śpiącemu.
W polu strach i wstyd ścigały mnie w postaci harpij 16 sumienia. Błądziłem długo bez celu,
kłusowałem, puszczałem się w przegony ze stepowymi naszymi wiatrami, kroczyłem stępem,
i kilku potrzebowałem godzin na uspokojenie głosu wewnętrznego, który mi szeptał w duszy:
„Ciekawcze! złodzieju! rozbójniku!”
W końcu jednakże wyjeździłem sobie spokój, powróciłem i udałem się do łóżka mego gościa.
Jarnicki już nie spał. Oczy miał wlepione w sufit i ani spojrzał na mnie. Podszedłem po cichu do łóżka.
– Panie Jarnicki – przemówiłem – jak się pan czujesz?
Zwrócił na mnie oczy i pokiwał głową.
– Jak się pan czujesz?– powtórzyłem zapytanie.
– Ot – odpowiedział – ni źle, ni dobrze.
– Przecie...
Zamiast odpowiedzi, westchnął głęboko.
– Nie potrzebujesz pan czego? może doktora?
– Cóż mi doktor pomoże? Duszy nie uleczy ani ciała, które przecie raz musi się w proch
rozsypać.
– Może ułagodzić cierpienia.
– O cierpieniach też mówię mówiąc o leczeniu. I znów westchnął, a tak głęboko, że mi się
go serdecznie żal zrobiło, bo przeczułem, że westchnienie to pochodziło z bolejącej duszy.
Chciałem mu wyrazić spółczucie, jakim byłem na wskroś przejęty, i przemyśliwałem, w jaki
by to się dało najdelikatniejszy uczynić sposób, lecz Jarnicki mnie uprzedził.
16
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– Gdzie jestem? – zapytał.
– W Kiełbaskach – odrzekłem.
– A, w Kiełbaskach – wymówił powoli i począł ręką trzeć czoło, które się sfałdowało w
zmarszczki i na którym dostrzegłem ślad starej blizny, nie znanej mi ze wspomnień o Jarnickim.
– W Kiełbaskach? – powtórzył przypominając sobie; i mówiąc sam do siebie, dodał:
– Zdaje mi się, że kiedyś, bardzo dawno, byłem w Kiełbaskach, bardzo dawno, w czasach
mojej młodości.
– O – podchwyciłem – nie byłeś pan już młodym, miałeś już siwe włosy.
– To nic – odparł z uśmiechem. – Starość nie od włosów zależy. Byłem dwa razy młody.
Postarzałem się i znów odmłodniałem.
I po chwili milczenia zapytał:
– Jestem więc w Kiełbaskach?
– W domu przyjaciela.
Na ten wyraz obrzucił mnie wzrokiem od stóp do głowy i długo trzymał na mnie oczy,
jakby chciał nimi w głąb mojej duszy przeniknąć i tam o prawdzie wymówionego przeze
mnie wyrazu się przekonać. Potem ironicznie się uśmiechnął i głową z wyrazem powątpiewania pokiwał. W końcu ręką machnął i rzekł:
– Et...
Bacznie śledziłem wymowę jego oczu i twarzy. Dawniej, o ile wspomnieniami moimi sięgnąć mogłem, oczy jego i twarz były nieme, nie wyrażały żadnych wzruszeń. Zaszła więc z
tym człowiekiem wielka zmiana. Fizjonomia jego stała się ruchliwa jak powierzchnia wody:
kiedy spokojna, ale za najmniejszym dmuchnięciem wietrzyka marszcząca się i wewnętrznym
grająca wzruszeniem. Za wymówieniem na przykład przeze mnie wyrazu ,,przyjaciel” nie
rzekł ani jednego słówka, a pomimo to wypowiedział wszystko, co o tym słówku myślał. Nie
wierzył w przyjaźń. Starałem się tę jego niewiarę jeżeli nie rozpędzić, to przynajmniej
zmniejszyć. I tak mówiłem:
– Nie wierzysz pan w przyjaźń, to uwierzyć powinieneś w życzliwość i spółczucie.
Względem pana nie powoduje mną żaden interes i jeżeli chcę być panu w czym pomocnym,
to jedynie dlatego, że czuję do pana jakiś sympatyczny pociąg, pochodzący zapewne stąd, że
zajmujesz szerokie w dziecinnych moich wspomnieniach miejsce. Ten pociąg nie idzie tak
daleko, ażebym za pana poświęcić się miał na śmierć, ale...
Nie mogłem dalej mówić. Przy wyrazie ,,śmierć” Jarnicki się zerwał, usiadł na łóżku, założył nogę na nogę, splótł dłonie na kolanie i wlepił zrazu we mnie wzrok dziwnie surowy, a
potem spazmatycznym wybuchnął śmiechem.
Zmieszałem się.
Śmiech ten jednakże nie potrwał długo. Po kilku gwałtownych wybuchach ustał nagle. Jarnicki zwalił się na łóżko, przez chwilę ciężko, niby po wielkim oddychał zmęczeniu, aż powoli się uspokoił. Jeszcze chwila i zaczął mówić:
– Nie masz dla mnie przyjaźni, tylko sympatyczny pociąg. Jaki ja głupi, choć stary. Goniłem po świecie za różnymi rzeczami, a między innymi i za przyjaźnią. Za przyjaźnią, bo potrzebowałem, potrzebowałem...
Tu się zająknął i z przyciskiem skończył:
– Potrzebowałem wygadać się! Milczałem tak długo przed wszystkimi, och! milczałem i
było mi ciężko tu i tu. Przyłożył rękę kolejno do piersi i do czoła.
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III
Milczał długo, wyraźnie walczył sam z sobą. Nie śmiałem mu przerywać. W milczeniu jego było coś uroczystego, coś takiego, co nakazywało uszanowanie. Zbierał snadź wspomnienia, gonił za nimi daleko, w inne stulecie, bo gdy przerwał milczenie, opowiedział mi życie
swoje od początku do końca i mówił długo, przerywając sobie czasem dla odpoczynku. Na
słuchaniu jego opowiadania upłynęło mi całe popołudnie i cały wieczór, i cała noc do rana.
On mógł opowiadać, bo się przespał w dzień; ja mogłem słuchać, bo się tak mocno zainteresowałem, że – zdawało mi się – byłbym słuchał bez końca.
Trudno mi powtórzyć to opowiadanie własnymi Jarnickiego wyrazami; będę więc o nim
pisał w trzeciej osobie.
Jan Jarnicki przyszedł na świat między 1765 a 1775 r. nie opodal ujścia Rosi do Dniepru.
Ojciec jego, dobry szlachcic, ożeniony z wieśniaczką z okolic Kaniowa, był właścicielem
gruntu, który dziś stanowiłby dużą fortunę, ale w owych czasach i w owej okolicy wystarczał
zaledwie na wyżywienie licznej rodziny, w której Jan był najmłodszym dzieckiem, pieszczochem ukochanym. Własność starego Jarnickiego rozciągała się szeroko nad Rosią i miała
wszystko, co stanowi wartość ziemskich majątków, bo i pola, i łąki, i las, i wodę. Przez środek przewijał się przez nią strumień, na którym stał młynek o dwóch kamieniach, a pod lasem
dworek o trzech izbach, otoczony rowem i częstokołem z młodych, z kory obdartych dębczaków, z powyrąbywanymi podłużnymi dokoła strzelnicami, z mocną i ciężką z grubych desek
bramą, ze środka na duże zamykaną zasuwy, co wszystko nadawało dworkowi pozór obronny, wojenny. Pozór ten nie był też dla pozoru: stworzyła go potrzeba. Na gruntach Jarnickiego
były tylko dwie chałupy i jeden dworek. W chałupach: w jednej mieszkał młynarz, który był
zarazem gumiennym i prawą w gospodarstwie ręką, w drugiej stary pasiecznik, niegdyś Zaporożec. Dworek składał się z dwóch, a raczej z trzech części: z właściwego dworka, z izby
czeladnej, położonej po jednej stronie podwórza, i ze stajni po drugiej stronie. Do tego dodać
jeszcze należy chlewy, kurniki i spichlerz, zapełniające różne strony podwórza w taki sposób,
że wolnego miejsca w obejściu bardzo pozostawało niewiele.
Ta ciasnota, dziwna przy obszarze gruntów, jakie Jarnicki posiadał, była dopełnieniem warunków obrony. Mała załoga, którą stanowili stary Jarnicki i kilku parobków, nie mogłaby w
rozległym bronić się obejściu. Trzeba je było jak najmocniej ścisnąć, ażeby niewielkiej liczbie ludzi umożliwić stawienie w razie potrzeby czoła ze wszystkich stron. A ta potrzeba zdarzała się niekiedy. Pomimo że Jarnickiego dworek, czyli – jak go w okolicy nazywano – „futor”, leżał z dala od traktów, w głuchym i nie każdemu znanym zakątku, jednakże rozbójnicy
bułgarscy zza Dniestru, zapuszczający się aż tu niekiedy w swych wycieczkach, wiedzieli o
nim i kiedy niekiedy zaglądali do starego szlachciury bądź jako goście, bądź jako nieprzyjaciele. W pierwszym razie potrzeba ich było przyjąć i ugościć, w drugim siłą odeprzeć.
Stary Jarnicki nie miał pieniędzy. Pola jego odłogowały, bujną rokrocznie pokrywając się
trawą, a to dla tej przyczyny, że nie było ich uprawiać ani komu, ani na co. Gdyby było na co,
toby się znalazło i komu. Jakąż jednakże korzyść dawała uprawa? Komunikacji nie było,
zbytu żadnego. Uprawiało się więc tyle, ile wymagała domowa potrzeba na chleb i kluski;
inne zaś potrzeby opędzało bydło i konie, które sobie swobodnie po obszarach bujały i z którymi raz w rok wyprawiał się stary na jarmark do Kaniowa, Taraszczy albo Bohusławia, a
najdalej do Białej Cerkwi lub Humania. Rozbójnicy wiedzieli o niezamożności starego Jarnickiego, który własnymi rękami orał, siał, kosił, zwoził i młócił, i nie mieli chętki do futoru,
chyba, ot tak sobie, niechcący albo po pijanemu. Dlatego też nie byli zbyt straszni, bo nie
można było z ich strony spodziewać się formalnej, na większą skalę wyprawy. Do odparcia
zaś napadów dorywczych miał stary zawsze w pogotowiu; dwa gardłacze17, kilka gwintówek,
17

G a r d ł a c z (właśc. garłacz) – broń palna ręczna, używana w XVI–XVIII w., o lufie rozszerzonej u wylotu;
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kilka par pistoletów, kilka spis18, dwie karabele19, topory, a nawet nabite gęsto krzemieniami
buławy. Cały ten arsenał, rozwieszony na ścianach, mieścił się w pierwszej izbie, do której
wchodziło się na prawo z sieni, a która była zarazem jadalną, bawialną i dla paniczów sypialną. W drugiej izbie mieszkali państwo Jarniccy, w trzeciej mieściły się panny; przez sień była
piekarnia i zarazem kuchnia, w której sypiała niewieścia połowa służby.
Jarnicki z miłością opisywał gniazdo swoje rodzinne: ze szczegółami opowiadał o różanych gęstych krzakach, w których na wiosnę zamieszkiwały słowiki, i o malwach, które przed
dworkiem na straży stały. Szczegółów tych nie umiem powtórzyć wszystkich, składają się
one z mnóstwa drobiazgów, których nie pamiętam, a do których wchodzi dużo ludzi, nadających odosobnionemu futorowi niezwykłe ożywienie. Występują tam: i rodzice, i bracia, i siostry Jana, i poczciwy młynarz, i stary pasiecznik, i służba obojej płci, i ksiądz proboszcz z
Kaniowa, i starszyzna rozbójników. Z tymi ostatnimi pozostawał stary Jarnicki w zgodzie, co
bynajmniej nie przeszkadzało, że się z nimi niekiedy pobił. Uderzyło mnie szczególnie następujące, według mnie charakterystyczne i dobrze owoczesne tamtych okolic stosunki malujące
zdarzenie, które na los Jana stanowczy wpływ wywarło.
Najczęstszym spomiędzy starszyzny rozbójniczej na futorze gościem był niejaki Kalo, którego przezywano Smilec (Śmiałek). Samo nazwisko dostatecznie go definiuje. Smilca lękano
się powszechnie, dlatego że miał w sobie coś tygrysiego: lubił krew, której zapach odurzał go.
Rad przeto był pohulać sobie, jak inni ludzie hulają w tańcu, na polowaniu itp. Lubił przy tym
spotykać opór, bo ten go drażnił i wywoływał całą burzę namiętności w dzikiej piersi.
Zajeżdżał on na futor Jarnickiego dwa, trzy razy w roku. Były to wizyty bardzo niemiłe,
ale musiano, je ścierpieć, bo trzeba było sztucznie bronić własności i życia, niemających dostatecznej w ówczesnym urządzeniu stosunków obrony. Z tego powodu Smilca podejmowano
jak gościa, karmiono, pojono i na noc zapraszano, Jadł, pił, ale miał jednakże tyle delikatności
czy też tyle ostrożności, że nigdy na noc pozostać nie chciał.
– Prześpię się ja pod dębem, przy ognisku, lepiej niż w waszych betach – mawiał. – Dla
mnie na wolnym powietrzu zdrowiej niż w dusznej chałupie. Bądź zdrów, stary. Jeżeli mnie
nie złapią, to się jeszcze zobaczymy, a jak złapią, to – tfu!
Spluwał i ręką z pogardą machnął.
– Ta gdzieżby was złapali! – odpowiadał stary Jarnicki.
– A! na człowieka napada nieszczęście, kiedy się on go najmniej spodziewa.
– A choćby i złapali.
– Ćwiertowaliby albo kołem łamali, tylko tyle.
Marszczył brwi, gładził wąsy, wsiadał na koń i odjeżdżał.
Powodem jego odwiedzin była potrzeba odetchnięcia w gronie rodziny. W dzikim sercu
utaiła się odrobina ludzkiego uczucia. Przyjeżdżał po to, ażeby się pobawić z dziećmi, którym
przynosił gościńce. Surową twarz rozjaśniał uśmiech na widok dziatwy, nieposiadającej się z
radości, kiedy pomiędzy nią rozdzielał pierniki i obwarzanki. Z tego powodu dla dzieci był on
miłym i wielce pożądanym gościem. Cieszyły się, skakały i na spotkanie jego wybiegały, ile
razy postać jego ukazała się z daleka na drodze mimo młyna do dworku prowadzącej. Ojciec
brwi marszczył, chrząkał, lecz ułożywszy twarz wychodził na powitanie srogiego dowódcy,
który zazwyczaj przy młynie z konia zsiadał i otoczony gronem dzieci szedł powoli przez
bramę.
Znajomość ta trwała lat kilka. Stary Jarnicki dobrze na niej wychodził, była ona bowiem
dla niego pewnym rodzajem karty bezpieczeństwa, uwalniającej go od innych tego rodzaju
znajomości i służącej mu jako paszport w podróży. Rozbójnicy szanowali go dlatego, że był
„przyjacielem Smilca”.
strzelano z mej siekańcami tj. kawałkami żelaza.
18
S p i s a – dawna broń: długie drzewce zakończone żelaznym grotem.
19
K a r a b e l a – krzywa ozdobna szabla turecka.
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Takie to były czasy! Poczciwy, z pracy rąk własnych żyjący człowiek musiał się bratać ze
zbrodniarzem i za przyjaciela jego uchodzić.
Pośrednikiem w tej przyjaźni był pasiecznik, dla którego Smilec miał pewien rodzaj szacunku. Pasiecznik sprowadził Smilca na futor, zaznajomił ze starym szlachcicem i postawił
niejako na warcie przy rodzinie i dobytku tego ostatniego.
Powiadają o panach, że łaska ich na pstrym koniu jeździ. Na takim samym snadź koniu
jeździła i przyjaźń takiego pana jak Smilec. Czy mu się ona znudziła, czy sprzykrzyła, nie
wiedzieć; dość, że razu pewnego przyjechał na futor zły i nachmurzony, nie przywiózł dzieciom gościńców, wszedł do świetlicy, usiadł i długo milczał.
– Musiało ci się, panie dowódco, coś przytrafić – zaczepił go stary Jarnicki.
– At! – odparł – gorzko na świecie.
– Ludzie ci, mospanie, dokuczają?
– Taże dokuczają. Bywało, Smilec hulał i sławę zdobywał, a po sławie dopiero szły kontusze, żupany, lite pasy, sobolowe czapki i grosze. Człek miał się czym poczwanić. Kiedy kto
mówił: ,,Hej, Smilec! co zdobyłeś?”, to odpowiadałem:
„O, wiele, ale drogo... to... to... i to... i to... i to...”
I pokazywał blizny od cięć i postrzałów, którymi całe jego ciało było poznaczone.
– Ten gościniec dostałem od humańskiego, a ten od kaniowskiego Kozaka, a ten oberwałem od szlachcica ze Zwinogródki, co się bronił jak opętany, a był silny i śmiały, skoczył pomiędzy nas z gołą szablą i trzem moim zuchom łby rozpłatał; ale poszedłem z nim na szable i
moje cięcie było ostatnie. Ot, takich mi potrzeba, takich dawajcie, ale nie takich jak dzisiejsi,
co dają się rznąć jak kury i tylko do Pana Boga się modlą. Tfu!
W milczeniu słuchał Jarnicki tych utyskiwań na złe czasy. Smilec rozgadał się:
– Ot – ciągnął – kiedy ja myślę, jak to teraz na świecie, to bierze mnie ochota z tobą, stary,
spróbować się. Kiedyś ja do ciebie zajrzę.
– Moja chata otworem dla ciebie – odrzekł stary. – Zawsze mile was witam.
– Taże to niby tak. Wiedziemy z sobą przyjaźń na słowach, a słowa to babska rzecz. Gdybyś ty chodził ze mną po świecie i nadstawiał łeb tam, gdzie ja, to byłbyś mi druh i brat. A tak
jak jest – ja rozbójnik, a ty szlachcic, aniś mi druh, ani brat, a do tego u ciebie ja się rozmazuję jak jaka baba i kiedy wyjdę z twego futoru, to mi tak jakoś, jakbym się odurzającego
ziela opił. Nie, mnie potrzeba spróbować się z tobą.
– Jeżeli taka twoja wola, to i owszem – rzekł szlachcic pół serio, pół żartem i w garść splunął – proszę na rękę.
Smilec na to z turecka cmoknął i głową z oznaką zaprzeczenia w tył rzucił.
– Ja nie żak – wymówił ponuro – żebym się miał borukać20 lub w palcaty21 bić. Ja wojak.
Przyjdę do ciebie w goście z oddziałem i wówczas pluń w garść, kiedy ja ci w oczy ołowiem
plunę.
To rzekłszy wstał, bez pożegnania się wyszedł i siedząc już na koniu rzucił szlachcicowi te
wyrazy:
– Zobaczymy, czy ty Smilcowi dotrzymasz.
Szlachcic myślał, że to żarty; tego samego jednakże wieczoru przyszedł pasiecznik i z błędu go wyprowadził.
– Smilec – rzekł – odgraża się na was, panie. Co wy jemu zrobili?
– Co? nic. Diabli wiedzą, co mu do głowy strzeliło.
– Krew zapachła. Ale z nim nie żarty. Co obiecał, dotrzyma.
– To i ja jemu dotrzymam – burknął stary Jarnicki z niecierpliwością.

20

B o r u k a ć s i ę – mocować się, iść w zapasy.
P a l c a t y – kije używane dawniej przez młodzież szkolną do nauki
szermierki.
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Pasiecznik chrząknął i brodę pogładził. Serce mu w piersi żywiej stuknęło. Lecz jako stary
i doświadczony, czuł się upoważnionym do rady.
– A czy nie lepiej by było z oczu mu zejść?
– Żeby potem cała okolica gadała, że stary Jarnicki nastraszył się i uciekł?! Wolę się dać tu
na miejscu w drobne kawałki posiekać! – krzyknął szlachcic i siwe brwi mu się na oczy nasunęły, wzrok płomieniem łysnął, żyły na czole i skroniach napęczniały, a wiechciaste wąsy
drgnęły poruszeniem warg.
Założył ręce w tył i chodził po świetlicy, i mówił niby do siebie, a nie do siebie:
– Przez wzgląd na żonę i dzieci przyjmowałem tego łotra. Moją czystą, spracowaną ręką
ściskałem jego, we krwi zbroczoną. Ale kiedy jemu mój chleb i sól obrzydły, kiedy jemu
moja i moich dzieci krew zapachła, niech przychodzi. Nie chce chleba i soli, przyjmę go ołowiem i żelazem. Niech przychodzi. Chce się spróbować, spróbujemy się.
I jeszcze chodził. Gniew przeminął. Po gniewie przyszła rozwaga, która nasunęła myśl
przygotowania się do obrony.
– Cóż, stary – rzekł do pasiecznika – ty trzymasz z nami?
– Hm! – odparł zagadnięty – mnie Smilec sam już pytał, z kim trzymam. Odpowiedziałem
mu, że z wami.
Jarnicki uścisnął staremu rękę.
– To jakże? jak myślisz? na kiedy będzie robota?
– Ja myślę, że trzeba się przygotować dobrze, ale nie trzeba się śpieszyć. Bo on wam zapowiedział, to wie, że wy mu okuniem się postawicie. Dlatego musi się kilka tygodni pokręcić, nim sobie dobierze ludzi, nie takich, co tylko za rabunkiem chodzą, ale takich, co i łeb
nadstawić umieją. Takich jemu potrzeba ze dwudziestu. Musi więc przetrząść wszystkie rozbójnicze siedziby. On się przysposobi dobrze, bo wie, że macie czym go powitać (tu ręką
ukazał na rozwieszoną na ścianie broń), a jak się w naszych stronach z dobranym pojawi oddziałem, to ludzie o tym zagadają, bo to nie szpilka: dwudziestu ludzi nie schować w jednym
krzaku, nie przenieść ich w kieszeni. Oni nim do naszego dojdą futoru, pokażą się tu i owdzie
i nie w jednym miejscu pohulają. Będziemy o tym słyszeli, tylko trzeba często dowiadywać
się to do Moszen, to do Biełozierza, a tymczasem ściągnąć pod dostatkiem prochu i ołowiu,
nalać kuł, oczyścić broń, trzymać wartę i nie rozpuszczać czeladzi. Niech i młynarz z babą i
dziećmi do dworu się sprowadzi.
– A ty, stary?
– Ja zostanę w pasiece. Tam zachodzą do mnie ludzie i wypowiadają wszystko, co im na
sercu cięży; to ja tam dowiem się może czego, a jak się dowiem, przyjdę i was przestrzegę. A
jak nadciągnie Smilec, przyjdę i jeżeli będzie potrzeba, głowę przy was położę.
Jarnicki ile miał w sercu wdzięczności, wszystką staremu pasiecznikowi wylał.
– Nie byłoby jednakże źle – dodał w końcu stary – gdybyście o tej groźbie uwiadomili i
namiestnika, i kaniowskiego gubernatora. Oni go znają, to niechże i oni ze swojej strony poczynią potrzebne rozporządzenia. Trudno im będzie zapobiec mu drogę i do futoru nie dopuścić, bo to on słyszy, jak trawa rośnie, ale przynajmniej będą mogli dać wam odsiecz i nie
pozwolić rozbójnikom długo pod futorem gościć.
Stosownie do tych wskazówek poczynił Jarnicki przygotowania, które rozpoczął od tego,
że pojechał do Kaniowa i uprzedził tamecznego gubernatora, iż nad okolicą zbiera się burza.
Gubernator odsiecz obiecał dodając:
– Gdyby napadli niespodzianie, to mi wasan daj znać.
Chciał Jarnicki w bezpiecznym miejscu schronić żonę i dzieci, lecz Jarnicka ani sobie o
tym mówić nie pozwoliła.
– Co ciebie spotka – odcięła wręcz mężowi – to niech spotka i mnie. Jak rozbójnicy napadną, uklęknę z dziećmi przed obrazami i będę się modliła. Mojej modlitwy może Pan Bóg
wysłucha, może ona wam co pomoże.
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Jarnicki nie upierał się przy swoim; zostawił żonę i dzieci i wziął się do wzmocnienia futoru. Obszedł całe obejście, opatrzył każdy z osobna słup częstokołu, przyrządził drabiny i
oszczepy do spychania tych, którzy by z zewnątrz na częstokół się wdarli, opatrzył bramę,
obejrzał każdą sztukę broni, powkręcał nowe skałki 22, policzył kule i posortował kaliber, a
nawet zadał sobie tyle pracy, że zniwelował grunt na dwieście kroków dokoła, tak że z przodu, z. tyłu i z boków zagrody mysz nie mogła się pokazać, ażeby nie groziły jej strzały zza
częstokołu. W tej pracy pomagali mu dwaj starsi synowie, młynarz i wszyscy parobcy. Wszyscy oni stanowili załogę, która wynosiła dwunastu ludzi i dzieliła się na cztery równe części i
piątą rezerwę. W każdej części było po dwóch ludzi do pilnowania ścian kwadratu. Rezerwa
składała się z czterech, których zadaniem było nieść pomoc stronie zagrożonej. Każdy miał
miejsce wyznaczone i z góry wiedział, co ma robić: czy biec w stronę młynka, czy lasu, czyli
też Rosi lub pola, czy stawać w ganku i czekać na rozkazy wodza, którym był stary Jarnicki.
Kobiety miały także swoje zadanie. One przeznaczone były do gotowania ukropu i przysposabiania gorejących głowni na wypadek, gdyby rozbójnicy wdarli się do środka obejścia i
obrona ześrodkowała się w dworku. Ukropem i głowniami miano bronić przystępu do drzwi i
okien.
Obok tego nie zapomniał stary i o tym, że obrona potrwać mogła dni dwa, trzy, a może i
tydzień. Dlatego polecił żonie mieć trzy pieczywa chleba w zapasie i zaopatrzył spichlerz w
taki sposób, ażeby nie było potrzeby szukać prowizji za obrębem zagrody. O wodę się nie
troszczył, bo miał studnię w podwórzu. Pomyślał nawet o mleku dla dzieci i wziął dwie krowy na stajnię, a resztę bydła, stadninę i konie stajenne, wyjąwszy dwóch, które na wszelki
zostawił wypadek, wypędził w pole, przykazawszy pastuchom, ażeby paśli co dzień w innym
miejscu, a na nocleg do lasu lub w oczerety nad Rosią się chronili.
W przeciągu trzech tygodni wszystko było gotowe. Jarnicki sprowadził księdza, który miał
mszę, wyspowiadał całą rodzinę i czeladź i poświęcił futor. Siedziba przybrała pozór czysto
wojenny, a pozór ten uderzał w oczy przy pierwszym wstępie na podwórze. Na przyzbie stało
rzędem dwanaście strzelb. Na każdej strzelbie wisiał rożek z prochem i worek z kulami. Obok
stały na kupie dzidy, oszczepy i cztery drabiny i leżały topory i buławy. Popod częstokołem
chodził wartownik, zmieniający się co dwie godziny, kolejno we dnie i w nocy. Tego ostatniego pomocnikami były trzy ogromne psy, które obcego człowieka z daleka zwietrzyły i
oszczekały, a tak były czujne, że przy nich wartownik stawał się prawie niepotrzebny, i jeżeli
kolejną wartę Jarnicki zaprowadził, to dlatego że – jak powiadał:
– Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

IV
Po ukończeniu przygotowań upłynął tydzień, drugi, trzeci, dalej czwarty i piąty – o Smilcu
nic słychać nie było.
– On tylko chciał mnie w pole wyprowadzić, nastraszyć szlachcica – mówił Jarnicki do
młynarza.
– Może – odpowiedział młynarz.
Ale pasiecznik nie przypuszczał żadnej wątpliwości.
– Co obiecał, tego dotrzyma – twierdził stanowczo. – Z nim nie można żartować.
Dzień za dniem, tydzień za tygodniem upływał, nastała głucha jesień, zielone lasy pożółkły i poczerniały; w okolicy było cicho, ciszej jak kiedy bądź. Nie tylko o Smilcu, ale o żad-
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nym z głośniejszych dowódców świeża nie rozchodziła się sława. Gdzieś się wynieśli. Mówili
o nich ludzie jak o wspomnieniu.
Była to jednakże cisza przed burzą.
Nagle rozbójnicy pojawili się, jakby z ziemi wyrośli albo z nieba spadli. Zagadano o nich
na raz i w Zwinogródce i w Bohusławiu, i w Kaniowie, i w Taraszczy. Widziano ich w jednym czasie tu, tam i owdzie, często w miejscach tak odległych, że przypuszczać by należało,
iż ludzie ci posiadali cudowną własność wszechobecności. Nazwisko Smilca we wszystkich
było ustach.
Na futor wiadomość tę przyniósł najpierwszy pasiecznik. – No – rzekł – wkrótce będzie
taniec.
– Ejże! – odparł Jarnicki – może to tylko gadanie.
– Będzie wam gadanie. Smilec słowa dotrzyma. Nie darmo się przyczaił.
– Niech przychodzi: jak on mnie zaśpiewa, tym samym głosem ja jemu odśpiewam.
Po tej odpowiedzi obszedł stary pasiecznik całą zagrodę i we wszystkie zajrzał kąty.
– Dobrzeście się naostrzyli – rzekł powróciwszy z przeglądu. – Niełatwo będzie rozbójnikom ugryźć futor.
I dodał patrząc na broń:
– Dwanaście rusznic, to znaczy, że dla pasiecznika nie ma rusznicy.
– Znajdzie się – odrzekł Jarnicki.
– Eh! – machnął stary ręką. – Co mi tam po rusznicy! Mnie bardziej przystoi rzezak, mnie
wojna z pszczołami, nie z ludźmi. Hej! niegdyś to było co innego; ale teraz człek postarzał.
Ot, przyjdę i będę się patrzał, to może trochę starą krew rozgrzeję.
W parę dni po tej wizycie pasiecznik przyszedł powtórnie, ale tym razem sprowadził się z
całym swoim dobytkiem, który składał się z jednej torby i laski, nie licząc w to narzędzi pasieczniczych i bednarskich, będących własnością dworską. Przyszedł nad wieczorem i zamówił się na noc.
– Coś to będzie, kiedy nie schowawszy ułów do temnika23 nie nocujesz w pasiece – powiedział Jarnicki. – Trzeba to węglem w kominie zapisać.
– A będzie – odparł pasiecznik – dziś w nocy lub najdalej jutro w dzień.
– Czy są daleko?
– Nie tak daleko. Pod Mosznami nocowali i wypoczywali.
Ostatni wyraz wymówił z przyciskiem. Znaczyło to, że się zabierają do jakiejś wyprawy,
którą uważają za ważniejszą.
Po pasieczniku przybiegł pastuch od bydła z oznajmieniem, że widział rozbójników na
własne oczy. Stanęli pod lasem i ognie rozpalili. Miejsce, w którym stanęli, odległym było od
futoru o mniej niż ćwierć mili.
– A wielu ich? – zapytał pasiecznik.
– Nie liczyłem.
– Ale przecie: jak się tobie zdaje?
– Ze trzydzieści albo czterdzieści koni. Nie przyjechali wszyscy od razu. Naprzód przybyło
pięciu, a potem znów pięciu, a potem ściągali po jednemu, po dwóch, po trzech.
– Z której strony ciągnęli?
– Ze wszystkich stron.
– Co zrobili z końmi? czy je na paszę puścili?
– Nie, dali im w torbach obrok i wartę postawili.
– Hm – mruknął stary do siebie. – O świcie Smilec chce doświtek sprawić.
Bliskość rozbójników i prawie pewność napadu zatrwożyła mieszkańców futoru. Nie była
to trwoga bojaźni, ale raczej trwoga oczekiwania.
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Jarnicki, pomówiwszy trochę z pasiecznikiem na stronie, kazał czeladzi iść spać, ale zabronił rozbierać się i światło rozniecać. Gdy noc nadeszła, w jednej tylko sypialni, której okno
szczelnie zasłonięte było matami, paliła się lampa przed obrazem: i dla nabożeństwa, i dlatego
żeby mieć światło w razie potrzeby.
Parobcy rozebrali broń. Każdy wziął strzelbę, przez ramię przewiesił rożek z prochem i
torbę z kulami, za pas zatknął topór i w pełnym uzbrojeniu poszedł spać, wyjąwszy jednego,
na którego kolej warty wypadała.
,,Poszedł spać” – to tylko tak się mówi, W całym dworku wszyscy niby to poszli spać, ale
nikt oka przez całą noc zmrużyć nie mógł, ani nawet Jan, który wówczas dziewięć czy dziesięć łat liczył.
Noc była cicha, spokojna, bezksiężycowa. Niebo wyiskrzyło się milionami gwiazd, które
dawały tyle blasku, że oswoiwszy z nim oko można było o kilkadziesiąt kroków rozpoznawać
przedmioty. Cisza przynosiła z daleka najmniejszy szmer do słuchającego ucha.
Wszyscy poszli spać. Na podwórzu pozostali tylko: wartownik, chodzący z rusznicą na
ramieniu pod częstokołem, psy i pasłecznik. Wartownik chodził powoli, co chwila się zatrzymując i ucha nastawiając, psy leżały przed gankiem, pasiecznik siedział na przyzbie i
zdawało się, że siedząc spał albo przynajmniej drzemał, bo obiema rękami ujął laskę, sparł na
niej głowę i oczy zmrużył. Nie spał on jednakże ani drzemał. Zatopił się myślami zapewne we
własnej przeszłości, a uchem łowił każdy szmer, który ciszę nocną przerywał. Czasami podniósł głowę, obejrzał się, jakby czegoś oczami szukał, i znów ją spuszczał na laskę. Czasami
wstał, wyprostował się, odkaszlnął i znów siadał.
Z parobków niektórzy pozasypiali, a niektórzy z niespokojnym biciem serca wyczekiwali
wołania Jarnickiego: – A nu, chłopcy! wstawajcie! – wołania, które ich miało pchnąć na stanowiska.
Kobiety wszystkie bez wyjątku pogrążone były w modlitwie, nie tej, co na klęczkach głośno błaga Pana zastępów, ale cichej, wewnętrznej, całą duszę unoszącej przed tron Najwyższego. Ze wszystkich zakątków dworku przez całą noc słychać było tłumione westchnienia i
poszeptem wymawiane wyrazy:
– Boże, zlituj się! Panie, ratuj!
Jarnicki z wieczora jeszcze, dla dodania swoim odwagi, z żoną, dziećmi i całą czeladzią
odmówił głośno ,,Kto się w opiekę”.
Wyrazy tego hymnu napełniły serca i, że tak powiem, ulotniły je, zmieniły w dym poświęconego kadzidła, które powietrzem płynęło do Boga i Jego tron otaczało.
Stary Jarnicki także nie spał, chociaż udawał, że śpi. W butach i kapocie położył się na pościeli i kiedy niekiedy chrząkał.
W takim cichym i niemym oczekiwaniu upłynęła mieszkańcom futoru połowa nocy. Warta
zmieniła się dwa razy. Około północy psy zaczęły ujadać. Naprzód szczeknął jeden i uciął.
Potem znów szczeknął, zerwał się, pobiegł w kierunku bramy i raptem zerwały się wszystkie,
i z głośnym szczekaniem poskoczyły w ślad za pierwszym.
Na ten hałas niby na hasło wszyscy – wyjąwszy kobiet, które miały surowy rozkaz nie ruszać się – cała męska połowa mieszkańców futoru zerwała się na nogi. Parobcy i panicze wysypali się na podwórze. Jarnicki wyszedł przed dworek i stanął obok pasiecznika, który się ani
ruszył, tylko głowę podniósł.
Ujadanie wciąż trwało. Wszystkich uwaga była w stanie najwyższego natężenia.
W takim oczekiwaniu upłynęło kilka minut. Milczenie przerwał pasiecznik:
– Niech chłopcy rozejdą się na stanowiska i drabiny z sobą zabiorą, ale pierwej niech ja z
nimi pogadam.
– Hej, chłopcy! – zawołał Jarnicki półgłosem. Parobcy razem podeszli do przyzby.
– A macie wy hasło? – zapytał pasiecznik.
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Jarnickiemu wstyd się zrobiło, że o wszystkim pamiętał, a zapomniał o haśle, które zresztą
wydawało się mu niepotrzebnym.
– To źle, że hasła nie macie – rzekł stary. – Bez hasła jak bez rąk. Możesz zginąć od swoich, jeżeli nie mają ciebie po czym poznać. Niechże hasłem będzie: ul. Pamiętajcie dobrze: ul.
Będziecie pamiętali?
– Ul – odpowiedzieli parobcy chórem.
– Dobrze. A teraz powiedzcie mi, kto z was ma tyle serca, żeby wyjść z futoru przez bramę, obejść dokoła, rozpatrzyć się dobrze, powrócić i powiedzieć nam, co widział, a czego nie
widział?
– Ja, ja, ja – odezwali się wszyscy na raz.
– Wszyscy to za wiele – rzekł stary – dość dwóch.
– Ja, ja, ja – znów powtórzyli.
– Kiedy tak, to niechże jegomość sam dwóch wyznaczy.
Jarnicki wybrał starszego syna i jednego z parobków, którego miał za najdzielniejszego.
– Niechże oni rusznice zostawią, a. wezmą pistolety za pas i buzdygany24 do rąk.
A zwracając mowę do nich, taką im dał instrukcją:
– Obejdźcie futor dokoła, ale psim sposobem, na czworakach, jak najniżej przy ziemi, ażeby was nie było widać, a wy żebyście wszystko widzieli. Obejdźcie i pilnie przypatrzcie się
wszystkiemu. Psy czegoś się rozszczekały: może to na wilki, a może na rozbójników. Jeżeli
na wilki, to nic nie zobaczycie, bo wilki was zwietrzą i uciekną przed wami. Jeżeli na rozbójników, to muszą oni gdzieś być niedaleko. Wy ich zobaczycie, Oni się zatrzymają albo pod
młynkiem, albo w lesie, zsiądą z koni i pójdą piechotą. Otóż trzeba, żebyście koniecznie dowiedzieli się, gdzie się oni zatrzymają. Pamiętajcie, żebyście się sprawili tak cicho, iżby oni
was nie spostrzegli, a gdyby spostrzegli, gdybyście się przypadkiem zeszli z ich czatą lub
podjazdem, bo i oni może zechcą pierwej powąchać, jak futor pachnie, to nie czekaj, aż zaczepi, skocz obces, pal z pistoletu i buzdyganem po łbie trzaśnij. Rozumiecie?
– Rozumiemy – odpowiedzieli oba zuchy.
– Po łbie trzaśnij, ale w bójkę się nie wdawaj. Najkrótszą drogą uciekaj do futoru. Jeżeli
trafisz na bramę, to dobrze, to my ci ją otworzymy, ale nie pierwej, aż nam powiesz: ul. Jeżeli
trafisz na częstokół, to podamy ci drabinę, ale nie pierwej, aż nam powiesz: ul. Rozumiesz?
– Rozumiem.
– No, a teraz wszyscy na swoje stanowiska!
– Chłopcy! każdy na swoje stanowisko! – odezwał się Jarnicki.
Parobcy wziąwszy drabiny rozbiegli się w cztery strony, a reszta z Jarnickim i pasiecznikiem udała się do bramy, w której młynarz otworzył furtkę, wypuścił ochotników i chciał
zamknąć.
– Nie trzeba – rzekł pasiecznik. – Wróćcie i czekajcie spokojnie. Ja tu zostanę.
Jak widzimy, rzeczywiste dowództwo dostało się pasiecznikowi.
Jarnicki i młynarz posłuchali go, wrócili na przyzbę, a on usiadł na progu furtki.
Psy wciąż szczekały biegając pod bramą i usiłując wyskoczyć przez furtkę. Pasiecznik je
powstrzymywał. Wysłani na zwiady jak tylko bramę przekroczyli, natychmiast przypadli do
samej ziemi i pełzając oglądali się, przypatrywali i przysłuchiwali.
Pasiecznik cały stał się słuchem.
Zrazu nie można było wytłumaczyć sobie powodu szczekania psów. Lecz powoli pojawiać
się poczęły oznaki, po których można było rozpoznać, że ktoś obcy znajduje się w pobliżu
futoru. Naprzód do ucha słuchających doszedł głuchy tętent. Jak tylko ziemia zadudniła, pasiecznik przypadł do ziemi i ucho przyłożył, przez chwilę słuchał i wstawszy powiedział sam
do siebie:
– Dwa, najwięcej trzy konie.
24

B u z d y g a n – dawna broń ręczna; ciężka gałka osadzona na krótkim drzewcu.
23

Potem dało się słyszeć głośne rżenie, które leśne echa stokrotnie powtórzyły. Pasiecznik rzekł:
– Pod młynkiem.
Na ostatek w okienkach chaty młynarza błyskawicowym sposobem pokazało się kilkakrotnie światło.
– Krzeszą ogień – mruknął stary – zbierają się na doświtek, wysłali podjazd dla zajęcia
młynka i chaty młynarza. Zdawało się im może, że młynarz będzie na nich z kołaczami czekał.
Po chwili psy się uspokoiły. Nagle znów zaszczekały i w ciszy nocnej rozległ się huk wystrzału, po którym wyraźnie zabrzmiały wyrazy:
– Trzysta diabłów! kiedy strzelasz, to cel dobrze! Masz! I nastąpił drugi wystrzał w kierunku futoru. Kula gwiżdżąc przeniosła się ponad dworkiem.
W tym momencie zwiada zjawiła się przed furtką.
– Co tam? – zapytał pasiecznik.
– Kilka koni stoi pod młynem i kręcą się tam ludzie. Jeden szedł wprost do futoru i wlazł
na nas. Strzeliłem, alem chybił, on załajał i odstrzelił.
Jarnicki był obok pasiecznika, który do niego w następujący odezwał się sposób:
– Zajęli młynek. Tam obozem staną. Chcieli się dowiedzieć, czy się pilnujemy. Już wiedzą, więc nie będą taili się przed nami. Niebawem dzień zaświta. Niech z każdej strony jeden
parobek przez płot w pole patrzy.
Jarnicki obszedł natychmiast zagrodę, przystawił trzy drabiny i kazał się mieć na baczności.
Pasiecznik wciąż na progu furty siedział.
Zaświtało.
Zaledwie brzask urósł do tyła, że można już było przedmioty rozpoznać, pasiecznik wszedł
na podwórze i furtkę za sobą zatrzasnął, a wartownik krzyknął:
– Idą.
Jarnicki poskoczył i wbiegł na drabinę. Od strony młynka posuwała się kupa ludzi, a druga, trochę mniejsza, wzięła się w prawo i przez pola szła przeciwną stroną, zdradzając zamiar
zaatakowania futoru w dwóch na raz punktach.
Stosownie do tego zamiaru przedsięwzięto środki obrony. Na dwóch ścianach nie zagrożonych postawił Jarnicki po jednym wartowniku, a na zagrożone ściągnął całe swoje siły rozdzieliwszy je w następujący sposób: czterech ludzi przeciwko kupie mniejszej, sześciu przeciwko większej.
Ta ostatnia zatrzymała się w odległości półtorej doniosłości strzału i pokazał się przed nią
jeździec na dzielnym koniu, który podjechał naprzód.
– Stój! – krzyknął Jarnicki, kiedy jeździec zbliżył się o półtorasta kroków. – Co ty za jeden? Czego chcesz? Stój! bo mam cię na celu!
Gdyby jeździec posiadał wzrok taki, jaki sokołom przypisują, mógłby w lufie gwintówki
starego szlachcica dojrzeć kulę, gotową prostą linią przebiec i w jego łbie ugrzęznąć. Nie miał
sokolego wzroku, nie widział kuli, ale snadź uwierzył słowom Jarnickiego, bo zatrzymał konia i odpowiedział:
– Stary wilku! czy mnie nie poznajesz? mnie, twego przyjaciela? A jeżeli nie poznajesz, to
ci powiem, kto ja taki. Nazywam się Kalo Smilec. Zebrałem swoich i przyszedłem do ciebie
w gości. Otwórz na roścież bramy twego wilczego gniazda, pokłoń się nam do samej ziemi i
oddaj nam twoją siwą głowę, bo chłopcy chcą zabawić się nią w piłkę.
– Czy to ostatnie twoje słowo? – zapytał Jarnicki.
– Ostatnie.
– Masz moję odpowiedź!
Huknął strzał i gwizdnęła kula. Smilec zwinął się pod konia i w lot siedział znów w siodle.
– Cha, cha, cha! – dziko się rozśmiał. – Tak ty, przeklęty łotrze, przyjaciół przyjmujesz?
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Jarnicki nabijał gwintówkę, a Smilec zawrócił konia i odjechał.
Dzień jasny oświecił tymczasem okolicę. Można było policzyć siły atakujących. Większa
kupa wynosiła ludzi piętnastu, mniejsza dziesięciu. Trzech, pozostawionych na straży przy
koniach, kręciło się pod młynkiem. Wszystkich przeto razem, licząc w to i wodza, było dwudziestu dziewięciu, uzbrojonych w rusznice, pistolety, spisy i szable.
Malowniczo wydawały się z daleka te dwie gromadki zbrojnych ludzi ubranych rozmaicie,
pół po bułgarsku, na poły po turecku, w wysokich czapkach, spod których surowe, ogorzałe
twarze dziko, ale pięknie wyglądały. Odznaczał się pomiędzy nimi strojem i postacią dowódca. Był on jakby umyślnie stworzony dla malarza typy zbierającego.
Jarnicki nabił gwintówkę; Smilec odjechał. Atakujące gromadki zatrzymały się, postały
chwilę i powróciły na stanowisko pod młynkiem. Dowiedziawszy się o tym pasiecznik
uśmiechnął się i rzekł:
– Obliczyli się, że więcej stracą, niż zyskają.
Rzeczywiście, przebiegnięcie paruset kroków pod strzałami obrońców narażało ich na
utratę połowy ludzi. Rozwaga więc nie pozwalała atakować futoru w dzień, wstępnym bojem.
– Napadną w nocy, a jeżeli w dzień, to z faszynami – mówił pasiecznik.
Jakoż pod młynkiem widać było, jak się natychmiast wzięli do robienia faszyn z gałęzi,
które sprowadzili z lasu. Trzy razy obróciło sześciu ludzi i zwiezło na koniach kupę chrustu,
który wiązali w duże snopy. Na robocie tej upłynął cały dzień, który oblężeni spędzili spokojnie do tego stopnia, że ci, co ubiegłej nocy nie spali, wynagrodzili to sobie z okładem.
Nadeszła noc. Przewidzenia pasiecznika sprawdziły się. Około północy rozbójnicy napadli.
Trudno opisywać nocną bitwę, to zamieszanie, krzyki, strzały, łamanie się po ciemku, które trwało przeszło godzinę. Rozbójnicy zaatakowali wściekle. Załoga futoru broniła się walecznie. W końcu wściekłość ustąpiła waleczności. Wkrótce po północy napastnicy pod młynek powrócili.
Pasiecznik przez cały czas bitwy siedział sobie na przyzbie. Gdy ucichło, Jarnicki zdał
przed nim sprawę odpowiadając na zadawane sobie pytania.
– Wielu u nas padło?
– Ani jeden.
– Wielu rannych?
– Dwóch, jednemu kula ramię przeszyła, drugiemu zęby wybiła.
– Ja ich opatrzę, a wy jegomość tymczasem, zostawiwszy dwóch na załodze, prowadźcie
resztę jak najśpieszniej na rozbójników pod młynek. Trzeba na nich napaść, nim się opamiętają. Musiało im kilku paść, a może i sam Smilec, bo jakoś słabo i niezdarnie pod koniec się
brali.
Jarnicki literalnie zastosował się do rady pasiecznika i w chwilę potem młynek oświecił się
błyskami strzałów, zabrzmiał hukiem i okrzykami.
Rozbójnicy nie spodziewali się tego zaczepnego zwrotu, który spadł na nich niby piorun z
pogodnego nieba i wniósł popłoch. Nie spodziewali się takiego zuchwalstwa ze strony tak
zwanych przez nich – przez pogardę dla zajęć rolniczych – „świniopasów”. Wydało się im, że
futorowi przyszli na odsiecz Kozacy kaniowscy. W pierwszym nawet momencie trwogi jeden
spomiędzy nich krzyknął niebacznie”:
– Kozacy z Kaniowa!
I przejęci panicznym strachem, pierzchli rozbójnicy na wszystkie strony, uciekając gdzie
oczy poniosą i zostawiając zabitych i rannych.
Walka więc pod młynkiem trwała krótko. Nie przyszło nawet do boju ręcznego. Po pierwszej salwie całego na raz oddziału, skierowanej w zbitą kupę na bliską odległość, rozbójnicy
odstrzelili na oślep i na okrzyk Jarnickiego: „Bij, morduj!” odpowiedzieli ucieczką, zostawiając nie tylko rannych i zabitych, ale nawet konie i cały rynsztunek.
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Pomiędzy rannymi był Smilec, który pod koniec ataku na futor, dostawszy postrzał w pierś
i w nogę, uniesiony został z pobojowiska i złożony na słomie w chałupie młynarza.
Jak tylko nowy bój się rozpoczął, Smilec wyskoczył z chałupy, lecz osłabiony upływem
krwi zatoczył się i upadł na przyzbę. Chciał uciekających nawrócić, lecz zamiast wyrazów
wydarł się mu z piersi ryk przeraźliwy, który się jeszcze do popłochu przyczynił.
Jarnicki zdziwiony był taką krótką rozprawą. Zostawszy panem pobojowiska, przez chwilę
sam własnym nie dowierzał zmysłom i nie wiedząc, co robić, kazał broń nabić i mieć się na
ostrożności. Postawił warty i począł się rozglądać. Uderzyło go stękanie i dziki ryk jakiś. Poszedł więc za tym głosem i zatrzymał się przed Smilcem, który klął na czym świat stoi, stękał,
ryczał i zębami zgrzytał.
Żal staremu szlachcicowi zrobiło się człowieka, z którym się dzielił chlebem i solą. Podszedł do niego i najłagodniejszym, na jaki mógł zdobyć się, głosem przemówił:
– Kalo!
Smilec zębami zgrzytnął.
– Kalo! – powtórzył Jarnicki – trzebaż ci tego było?
– Milcz, stary! – krzyknął dowódca. – Nie urągaj mnie! Daj mi umrzeć!
– Chcesz umrzeć po chrześcijańsku?
– Milcz, stary! Chcę umrzeć, jak żyłem, chcę oddać duszę temu, komu się ona od dawna
należy. Chciałem ciebie zamordować, wymordować twoją czeladź, porznąć twoje dzieci, spalić twój futor! Chciałem, a teraz chcę umrzeć! O! boli mnie!
Pomimo wstrętu, jaki budził ten zapamiętały grzesznik, Jarnicki nie mógł się oprzeć uczuciu litości.
– Boli cię? – rzekł – gdzie? pokaż, obmyję ci i obwiążę rany.
– Nie rany mnie bolą! Boli mnie to, że mnie pokonały świniopasy.
– Nie my ciebie pokonali, dosięgła cię ręka Bożej sprawiedliwości.
Smilec nic na to nie odpowiedział. Jarnicki posłał do dworku po latarnię i pasiecznika.
Przy pomocy tego ostatniego ranni, których oprócz dowódcy było pięciu, zostali opatrzeni.
Smilcowi opatrzenie nie zdało się na nic: miał przestrzelone na wskroś płuca. Zabitych znalazło się siedmiu: trzech pod młynkiem, a czterech na polu pod częstokołem.

V
Pod wpływem wrażeń owego czasu upływała młodość Jana. W domu otaczały go przykłady cnoty i pracy. Za domem młodą wyobraźnię jego wstrząsały czyny, które z powodu samej
potworności swojej miały nastrój wysoko poetyczny. Ten Smilec na przykład, który się wyłamał spod wszelkich Boskich i ludzkich praw, który pracy i cnocie wojnę wydał i prowadził
ją o tyle po rycersku, że lubił opór i niebezpieczeństwa; w którym kojarzyły się takie kontrasty jak miłość dzieci i mordu; ten Smilec, powiadam, nie byłże bohaterem dla jakiego Byrona?25 W jego dzikiej, na wszelkie zbrodnie wyuzdanej naturze nie byłoż strony poetycznej?
Tego rodzaju poezja była mlekiem, którym karmiła się wyobraźnia małego Jana. Podczas
napadu Smilca na futor, wraz z matką, młynarką, siostrami i służebnicami klęczał przed obrazem. Matka głośno i powoli odmawiała psalm XC i całe grono niewiast powtarzało go za nią.
Powtarzał i Jan, ale machinalnie. Jego uwaga cała była wytężoną na muzykę bitwy. Jego dusza napawała się harmonią, na którą się składały: huk wystrzałów, gwizd kuł i wrzawa walki.
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„...n i e b y ł ż e b o h a t e r e m d l a j a k i e g o B y r o n a” – George Gordon Byron (1788–1824), wybitny przedstawiciel romantyzmu w literaturze angielskiej, twórca powieści poetyckich („Korsarz”, „Giaur”), których bohaterowie – skłóceni ze światem buntownicy – przedstawiani są w postaci rozbójników o tragicznych
losach.
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Zerwałby się i pobiegł, żeby choć raz spojrzeć na to widowisko, któremu za tło służyła noc
rozświetlana błyskawicami, ufantastyczniającymi postacie walczących – gdyby nie rozkaz
ojca, który go przykuwał do miejsca. Stary bowiem Jarnicki z żeńską i dziecinną połową
mieszkańców futoru postąpił tak, jak postępuje z pasażerami kapitan zagrożonego rozbiciem
okrętu: zamknął ich, ażeby nie przeszkadzali, i surowo zabronił „nos na podwórze pokazać”.
Rozkaz ojca miał taką powagę, że Jan nie przypuszczał nawet możliwości sprzeciwienia się
mu. Pomimo więc że dusza rwała się na wolę i w bój leciała, on kolanami trzymał się podłogi,
a ustami powtarzał: ,,Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz i na ogromnym smoku jeździć
będziesz”26.
Co mu tam było do lwów i smoków! On by w tej chwili wszelkie nadzieje jeżdżenia na
smokach oddał za pozwolenie wyjrzenia dziurką od klucza na to, co się dzieje na dworze,
oddałby bez wahania życie za pozwolenie wyskoczenia na podwórze.
To pragnienie dostatecznie maluje grunt charakteru Jana, grunt podobny do tego, jaki
przypisują któremuś z malarzy, co to kazał się przywiązać do masztu, ażeby oglądać całą
majestatyczną piękność burzy morskiej.
Kiedy się bitwa skończyła i matka ze łzami radości dziękczynną odmówiła modlitwę, która
jej improwizacją z serca popłynęła, a była tak szczytną jak hymn św. Ambrożego, Jan pędem
wybiegł na podwórze i z żalu zapłakał. W powietrzu pozostała tylko, jak powiada Malczewski27, ,,jakaś rozterka”. Coś podobnego do puchu latało i na twarzy osiadało, woń prochu napełniała powietrze i zdawało się, jakby z tą wonią łączyła się jeszcze i jakaś inna, zdawało się
przy tym, że wibracja tonów bojowej muzyki jeszcze nie ze wszystkim przebrzmiała. Janowi
jednakże nie o to chodziło. Był on jeszcze zanadto dzieckiem, ażeby mógł się wdawać w takie
subtelne postrzelenia. On by życie był oddał, ażeby w tej chwili bitwa wszczęła się na nowo,
a że się stanowczo zakończyła, więc gorzko płakał.
Płakał, a wypłakawszy się począł się oglądać. Na podwórzu było cicho i ciemno, tylko słabym światłem kaganka błyszczały okienka czeladnej izby. Udał się tam i znalazł dwóch rannych parobków.
– Co to wam? – zapytał.
– I, nic – odpowiedział jeden. – Jego w paszczękę, a mnie w ramię kula liznęła.
– Kula? A jakże to było?
– Jakżeby być miało! Trafiła, taj zraniła. Gdyby była trafiła w łeb albo w serce, byłaby zabiła.
– A ty trafiłeś kogo?
– Możem i trafił, alboż ja wiem.
– Gdzież reszta? ojciec, bracia, młynarz i parobcy?
– Zapewne we młynku, poszli na rozbójników.
– Gdzież oni?
– A uciekli, mieli po co przychodzić!
Ta wiadomość zmartwiła Jana. Pomyślał sobie: „Więc już bitwy nie będzie.”
Postał przez chwilkę i wyszedł. Podszedł do bramy, przy której stała warta, i znów począł
się rozpytywać. Wartownicy odpowiadali mu w ten sam mniej więcej sposób, co i ranni. Odpowiedzi te nie zadowalały go. Chciał pójść do młynka, ale bał się. Ojciec nie dał na to pozwolenia, ale też i nie zabronił. Wahał się trochę, lecz ciekawość przemogła. Popędził do
młynka, przy którym widział błądzące w różnych kierunkach światełka.
Widok, jaki mu się tam przedstawił, przeraził go. On, co nigdy w życiu nie widział umarłego człowieka, naraz ujrzał aż siedm trupów, ułożonych rzędem i oświeconych bladawym
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„N a l w a s r o g i e g o b e z o b r a z y w s i ę d z i e s z...” –słowa psalmu 91 („Kto się w opiekę...”) w
słynnym przekładzie najwybitniejszego poety polskiego Odrodzenia – Jana Kochanowskiego.
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M a l c z e w s k i – Antoni Malczewski (1793–1826) polski poeta romantyczny. Cytat pochodzi z jego powieści poetyckiej pt. „Maria”.
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blaskiem zawieszonej przed nimi na kiju latarki. Niektóre pomiędzy tymi trupami przerażająco wyglądały. Jeden miał rozwaloną głowę, drugi rozbitą twarz. Chłopak stał przed nimi
wpatrując się w ich blade, okrwawione oblicza, przelękły, przerażony, i zadając sobie gwałt
oderwał się od tego widowiska, ponętnego z powodu zgrozy, jaką jego dziecinny umysł
przejmowało. Oderwał się i podszedł do chaty młynarza. Tu natrafił na Smilca.
– I ty tu? – rzekł ten ostatni ujrzawszy malca przed sobą. – Przyszedłeś do mnie po obwarzanki? O, Kalo przyniósł ci obwarzanki, tylko nie mógł ich dać.
Ciężko oddychał, nie mógł mówić tchem jednym; odpoczął i prawił dalej:
– Pójdź tu, przybliż się do mnie.
Jan nie wiedział, co robić. Znajomy głos człowieka, który mu gościńce woził, nęcił go. Ale
ten głos miał w sobie w tej chwili coś strasznego, przygłuszonego, grobowego.
– Nie bój się, twój tatko ze swoimi świniarzami tak mię oporządził, że palcem ruszyć nie
mogę. Już ci miodowników nosić nie będę. Ale dam ci podarunek, na jaki konającego rozbójnika stać. Dam ci piękny podarunek.
Chłopiec ociągał się. Smilec wabił go ku sobie.
– Dam ci podarunek, nie bój się.
Jan się zbliżył. Smilec porwał go za rękę i gwałtownie, konwulsyjnie uścisnął, aż chłopiec
z bólu syknął i rękę chciał wydrzeć.
– Nie bój się. Ręki ci nie złamię. Nie złamię dlatego, że chcę ciebie, synu, pobłogosławić,
a do mego błogosławieństwa potrzebne ci są obie ręce. Uklęknij tu przy mnie.
Jana niewysłowiona jakaś zgroza przejęła. Chciał rękę wydrzeć i uciec, lecz Smilec zatrzymał go, rękę mu skręcił i do uklęknięcia zmusił.
– Cóż? tak ci źle? Coś ty robił w czasie bitwy?
Smilec musiał powtórzyć zapytanie, ażeby z ust przerażonego chłopca wydobyć odpowiedź:
– Modliłem się z mamą.
– I klęczałeś przed obrazami?
– I klęczałem.
– Klęczałeś przed obrazami, a teraz klęczysz przed Smilcem.
I z piersi dowódcy jakiś tłumiony, dziki, okropny wydarł się śmiech, niby syk wężaolbrzyma ściskającego zdobycz, około której się obwinął. Po chwili ciągnął dalej:
– Wszystko ci jedno, gdzie klęczeć, tylko nie jedno przed jakim klęczałeś obrazem?
– Świętego Michała archanioła.
– Święty Michał niepodobny do mnie, wszak prawda?
– Taże prawda.
– Ale święty Michał ani wąsem nie mrugnął, pomimo że tam ręce wyciągaliście do niego,
a Smilec, ot, mówił do ciebie po ludzku, a dawniej cię brał na kolana, głaskał po głowie i
piernikami karmił, choć go o to nikt nie prosił.
Odetchnął i mówił dalej niby do siebie:
– Tylko, że te pierniki i głaskanie o mało, o mało że nie zrobili ze mnie baby. Przeklęty
stary! Jego poczciwość, jego żona, jego dzieci, jego wzrok, jego uśmiech były na moje sumienie tym, czym są kleszcze na żelazo, którymi kowal sztabę w ogniu trzyma i rąk sobie nie
parzy. Bez poparzenia rąk chciał mnie ten szlachciura przekuć na swoje kopyto. Nie, nie doczeka on tego! Smilec umrze Smilcem i pamiątkę po sobie zostawi.
I wlepił oczy w klęczącego chłopczynę.
Powiadają, że wzrok ludzki posiada własności magnetyczne. Powiadają, że własności te
rozwijają się najlepiej w słabym ciele. Są książki szeroko o tych własnościach traktujące; do
nich więc odsyłam ciekawego czytelnika, a tu tyle tylko powiem, że Jan w tej chwili w całym
organizmie swoim czuł niby przepływanie elektrycznych strumieni i – jak sam w kilkadziesiąt
lat później powiadał – drżał niby listek osikowy, później zaś przez całe swoje życie czuł potę-
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gę tego wzroku, który blaskiem próchna świecił w nocnej ciemności. Smilec trzymał go za
rękę długo i długo się w niego wpatrywał w milczeniu. Dłonią swoją ściskał mu rękę. W końcu dłoń rozwarł i rzekł:
– Teraz będziesz już klęczeć sam.
I rzeczywiście, chłopczyna, który chciał się zrazu wyrwać i uciec, pozostał, jakby przykuty
nadzwyczajną jakąś siłą.
Smilec z wielkim wysiłkiem podźwignął się, usiadł przed klęczącym i obie dłonie na głowie jego położył. I pogłaskał Jana po twarzy, po ramionach i po piersiach. Znów ręce podniósł i znów go pogłaskał. Trzykrotnie szorstkie palce dowódcy przesuwały się po delikatnej
chłopięcia twarzyczce. W końcu, zatrzymując obie dłonie na jego głowie, powolnie i dobitnie
powiedział:
– Błogosławię cię, Janie Jarnicki.
Jarnicki powiadał, że w tej chwili woda szumiąca na łotokach 28 odezwała się jakimś dziwnym chichotem, od którego drgnął chłopiec. To drgnięcie uczuł Smilec i rzekł:
– To nic, tam się radują, że nie bezpotomnie z tego świata schodzę.
Chłopcu zrobiło się straszno. Wydało się mu, jakby leżące niedaleko trupy wstały i otoczyły go półkolem, były świadkami błogosławieństwa, albo raczej przekleństwa Smilca, który
tak dalej uroczystym mówił głosem:
– Bądź mi synem po duchu zniszczenia. Co inni zbudują, ty to wal. Niech budują: ty wal,
niszcz, wywracaj! Rozkochaj się w zbrodni, a ona stanie się dla ciebie niewyczerpanym źródłem rozkoszy. Cnotę kochają ludzie bawełniani, zbrodnię żelaźni. Bądź żelaznym, synu,
jakim był twój ojciec, Smilec. Błogosławię cię na życie i na śmierć.
Głos mu osłabł, ręce opadły, zwalił się na przyzbę i stłumionym głosem bełkotał jakieś
niezrozumiałe wyrazy.
Noc, trupy, szum wody na łotokach nadawały tej ostatniej scenie z życiowego dramatu
rozbójnika jakąś okropną uroczystość, która całym okropności swojej ciężarem przygniotła
budzącą się do życia wyobraźnię małego Jana i na wskroś go przejęła. Nie umiał zdać sobie
sprawy, co to się stało, instynktem tylko czuł, że się stało coś ważnego, coś, co mu jak cień
towarzyszyć będzie przez całe życie. Z opadnięciem z jego głowy rąk dowódcy czar ustał i
Jan wstał.
W chwili kiedy się z kolan podnosił, stary Jarnicki, zajęty opatrywaniem rannych, wyszedł
z chaty młynarza i ujrzawszy syna gniewnie krzyknął:
– A ty co tu robisz, smarkaczu!
Jan się przeląkł i nie wiedział, co odpowiedzieć. Odpowiedział za niego Smilec – głuchym
chichotem, zupełnie podobnym do tego, jakim przed chwilą odzywały się łotoki i jakim
brzmiało powietrze. To mocniej jeszcze strwożyło Jana, a także zwróciło na siebie uwagę
starego szlachcica. Stary Jarnicki zawołał przeze drzwi:
– A dajcie no tu światła!
Parobek wniósł latarnię. Jarnicki wziął ją i zbliżywszy się do przyzby oświecił twarz Smilca, dającą jeszcze znaki życia. Wziął go za rękę, ta była jeszcze ciepła.
– Kalo – rzekł.
Smilec ciężko odetchnął.
– Pomyśl o Bogu.
Smilec się zaśmiał i wyprężył. Jarnicki się przeżegnał i począł odmawiać „Anioł Pański”.
Jan szeroko otwartymi oczami patrzał na konającego, który jeszcze kilka razy odetchnął i
skonał.
– Duchu ciemności i zniszczenia! – rzekł stary Jarnicki patrząc na twarz zmarłego – idziesz
przed sąd Boga. Jeżeli moje przebaczenie może ci się tam – tu spojrzał w górę ku blednącym
na niebie gwiazdom – przydać na co, to ja ci przebaczam.
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A odwróciwszy się i ujrzawszy powtórnie syna, o którym był zapomniał, zawołał:
– Precz stąd, błaźnie! Idź do matki, która musi być o ciebie niespokojna.
Jan jak niepyszny, ze zwieszoną głową pociągnął ku domowi, gdzie matka z najżywszym
niepokojem po wszystkich szukała go kątach. Wiedziała już ona o wypadku29 krwawego zajścia. Obadwaj starsi synowie na dowód, że są zdrowi i cali, już się jej pokazali. Tylko jeden
Jaś gdzieś się zawieruszył; więc się zaniepokoiła, biegała tu i owdzie, po domu i po podwórzu, wołając głośno:
– Jasiu! Jasiu!
Właśnie w chwili kiedy głos jej pierwszy raz zabrzmiał, Jan wchodził na podwórze. Troskliwość matczyna zniecierpliwiła go, zrobiła mu przykrość. Pomyślał sobie:
„Co matce do tego, gdzie ja chodziłem?”
Była to pierwsza tego rodzaju niecierpliwość.
Pomyślał więc sobie:
,,Niechże matka szuka.”
I poszedł wprost do dworku, wszedł, drzwi za sobą zamknął i w najgorszym humorze począł się do spania zabierać.
Matka tymczasem, szukając i wołając, dopytała się od wartowników, że się udał do młynka. To ją mocniej jeszcze zaniepokoiło, a dlaczego? – tego sama nie wiedziała. Bitwa była
skończona, żadna przygoda nie zagrażała jej dziecku, pomimo to przeczucie mówiło jej o
jakimś wielkim, choć nieokreślonym niebezpieczeństwie. I byłaby sama pobiegła do młynka,
gdyby nie jeden z wartowników, który ją zapytał;
– Ta po cóż tam imość pójdzie?
– Tam poszedł Jaś.
– I... on już wrócił. Ot, przed minutką widziałem, jak poszedł do dworu.
Na tę wiadomość, uradowana, pośpieszyła do dworku i zastała Jasia w pościeli, zadąsanego i twarzą do ściany odwróconego.
– Gdzie ty byłeś?
Jaś nie odwrócił się i nie odpowiedział.
– Musiał cię ojciec napędzić, a może i prętem pociągnął. Dobrze zrobił. Nie chodź, gdzie
nie potrzeba.
Jasio na te słowa uczuł w sobie gniew na ojca i na matkę. Ich zwierzchnictwo wydało się
mu ciężkim, nieznośnym. Westchnął po cichu, a westchnienie to, przetłumaczone na wyrazy
mowy ludzkiej, znaczyło:
,,O, gdybyż to jak najprędzej wyłamać się z tego jarzma rodzicielskiej władzy!”
W chwili kiedy taka myśl przesunęła się przez głowę Jana, na łotokach musiał być chichot;
był to już bowiem pierwszy jego krok na drodze złego; zgrzeszył, dopiero wprawdzie myślą,
lecz grzech ten był buntem przeciwko władzy, będącej podwaliną całego w społeczeństwie
ludzkim porządku, podwaliną tej właśnie budowy, którą Smilec burzyć mu polecił. Duch złego począł już w nim nurtować.
Służące i siostry dowiedziawszy się, że Jasia odszukano i że był pod młynkiem, wiedzione
ciekawością dowiedzenia się o tych okropnościach, o których starsi bracia opowiadać im szeroko nie chcieli, zeszły się obok Jasia i rozpytywać poczęły:
– Byłeś, Jasiu, pod młynkiem?
– Byłem.
– Cóżeś tam widział?
– Nic.
– Musiałeś coś widzieć, tylko mówić nie chcesz.
Jan milczał, tylko sobie w duchu myślał:
,,Kiedy one takie ciekawe, to nic nie powiem.”
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I to mu po raz pierwszy w życiu się przytrafiło. Uczuł przyjemność w robieniu przykrości.
Na próżno więc siostry usiadłszy obok niego prosiły i dopytywały się:
– Jasiu, Jaśku, powiedz, coś ty tam widział?
Jan milczał.
Długo prosiły i błagały na próżno, aż przyszła matka i do roboty napędziła. Dzień zaświtał:
trzeba było, nie zważając na bezsennie spędzoną noc, pomyśleć o gospodarstwie, które w
dworku Jarnickiego szło jak zegarek, w którym każdy, wyjąwszy małoletnich, mieszkaniec
futoru – bez względu na to, czy on był sługą, czy członkiem rodziny pańskiej – funkcjonował
jak kółko, każdy miał swoje zadanie, od spełnienia którego zależał ruch całej gospodarskiej
maszyny. Dzienny świt był hasłem dla wszystkich razem i każdego z osobna – rozpoczynania
zajęć gospodarskich. Hasło to było w tej chwili tym ważniejszym, że wypadki powyżej opowiedziane nadwerężyły regularność maszyny. Więc kobiety z wielką niechęcią, bo z nie zaspokojoną ciekawością, rozeszły się od pościeli Jana.
Jan pozostał sam, ale spać nie mógł. Głowa jego napełniła się dziwnym jakimś szumem.
Różne myśli przemykały w niej błyskawicznym sposobem, a przemykały na to jedynie, ażeby
coraz bardziej i bardziej powiększać chaos. Chłopak zamknął oczy, zacisnął powieki i na tle
ciemności poczęły występować przed nim dziwaczne obrazy, złożone z pomieszania świateł,
cieniów, barw, przeróżnych figur, żywych i nieżywych, całych i niecałych postaci i najróżniejszych dziwadeł. To go zainteresowało, zaciekawiło. Wpatrywał się w obrazy i myśleć
przestał, i w końcu usnął.
Sen miał niespokojny. Trapiły go jakieś widzenia, zmieniające się tak często i tak szybko,
że obudziwszy się nie mógł zdać z nich przed sobą sprawy. Obudził się jednakże w takim
samym rozdąsaniu, w jakim spać poszedł – w rozdąsaniu, które go śród rodziny odosobniało.
Gdyby nie to, byłby opowiedział matce, co go w nocy bitwy spotkało, i przez to dałby możność rodzicom odwrócenia złego, które duszę jego zatruło. W rozdąsaniu wszakże postanowił
nic nie powiedzieć i słowa dotrzymał.
I dziwna zaszła w nim przemiana. Z wesołego, swawolnego chłopaka stał się sensatem
zamyślonym, ponurym; z dziecka został człowiekiem przedwcześnie dojrzałym. Nie bawiły
go figle i zabawy, nudziło go towarzystwo rodziców i rodzeństwa, uciekał od rówieśnych
sobie dzieci młynarza, polubił samotność, dla której, ile razy tylko mógł, uciekał w las lub w
oczerety na brzegi Rosi i pozostawał tam tak długo, jak pozwalał głód.

VI
Przed starymi Jarnickimi nie mogła się utaić zmiana, jaka zaszła z Jasiem, ich najmłodszym dzieckiem, ich pieszczochem, którego w rodzicielskiej swojej o całą rodzinę troskliwości przeznaczyli na służbę Bożą. Mając trzech synów i dwie córki, chcieli jedno dziecko, najlepsze, Bogu poświęcić. Najlepszym dzieckiem wydawał się im Jan. Jego też postanowili tak
prowadzić, ażeby obudzić w nim powołanie do sukienki duchownej. Od kolebki więc wmawiali w niego, że księdzem zostanie, i w tym przekonaniu Jan wzrastał, i było w nim ono na
pozór mocno ugruntowane, do chwili fatalnego wmieszania się w rodzinne stosunki konającego dowódcy rozbójników. Janowi powiedzieli, że będzie księdzem, i zdawało się mu, że tak
być musi, bo wierzył ojcu i matce. Smilec zachwiał w nim tę wiarę zachwiał także i powołanie i od razu postawił go na rozdrożu skąd rozchodziły się różne szlaki, w których chłopiec
począł rozglądać się sam.
Trzeba by chyba być bardzo przesądnym, ażeby przypuszczać, że błogosławieństwo Smilca wywarło wpływ stanowczy i zwróciło Jana z drogi powołania. Musiało ono tylko obudzić
w nim złe skłonności, które, przygłuszone cnotliwym otoczeniem, pozostawały w stanie za-
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drzemania i pozostałyby tak na długo, może do samej śmierci Jana, gdyby nie interwencja
Smilca. Odegrać w tym także zapewne musiała wielką rolę i wiara w przeznaczenie, która – z
powodu gęstych ze Wschodem stosunków – wszczepiła się, że tak powiem, w krew naszego
społeczeństwa i zajęła silne, obok wiary w Opatrzność, stanowisko. Wiara ta przejawia się we
wszystkich niemal podaniach, legendach i skazkach30, jakimi karmiła się wyobraźnia pokolenia, do którego Jan należał. Dlatego tym łatwiej błogosławieństwo Smilca czepiło się jego
umysłu. Dziewczęta wiejskie dziś jeszcze powiadają:
– Przeznaczonego koniem nie objedziesz.
I Jan musiał sobie powiedzieć:
– Takie moje przeznaczenie.
I błogosławieństwo Smilca stało się słowem-czynem, które niby fatum zawisło nad głową
chłopca i pasowało go na rycerza Z ł e g o.
– Jasiu, co się tobie stało? – zapytywała go nieraz matka.
– Nic – odcinał Jan krótko.
– Czy ty nie chory?
– Nie.
Matka ramionami wzruszała i odmawiała koronki do Przemienienia Pańskiego.
W owych czasach literalnie wierzono w przepisy wychowania dzieci zawarte w wierszach:
,,Różdżką Duch Święty dziateczki bić radzi”. Różdżka często miała ze skórą Jasia do czynienia za różne figle, jakie płatał. Od czasu owej pamiętnej dla niego nocy figle jego ustały i
przez długi czas nie zasłużył na karę. Ojciec zrazu cieszył się z tego, bo myślał sobie:
„Taki malec, a taki już poważny; dobry z niego będzie ksiądz.”
Lecz gdy to długo trwało, począł być stary Jarnicki niespokojnym. Powaga ta wydała mu
się nienaturalną. Milczenie chłopca wzbudzało w nim jakieś nieokreślone podejrzenie. Pomyślał więc sobie:
„Trzeba to będzie smarkacza rozweselić.”
Rozweselić? czym? oczywiście rózgą. Szukał więc stary pozoru.
– Gdzie się włóczysz? – zapytał go razu pewnego, gdy Jaś długo bawił za domem.
– Byłem w lesie.
– Coś tam robił?
– Nic – odpowiedział chłopiec ponuro.
– Kiedy ojciec się pyta, tak mu się nie odpowiada – rzekł stary groźnie.
– Ja nie umiem inaczej odpowiadać.
– Nie umiesz? to poczekaj, ja cię nauczę.
Kazał go stary potrzymać i sypnął mu dziesięć rózeg.
Formalność wymagała, ażeby po tej operacji strona osmagana podziękowała stronie smagającej, przeprosiła ją i poprawę obiecała. Jaś o tym doskonale wiedział i dawniej zawsze, ile
razy dostał w skórę, całował ojca w rękę i tchem jednym recytował:
– Dziękuję tatce, przepraszam, już nigdy nie będę.
Podczas samej zaś operacji wrzeszczał wniebogłosy i krzyczał:
– Tatku! dobrodzieju! królu! nie będę już! oj! nie będę, póki życia!
Tym razem jednakże, podczas kiedy ojciec liczył razy na jego skórze, ani pisnął, a gdy
skończył, wstał i odszedł na stronę.
Stary Jarnicki osłupiał ze zdumienia. Postępek ten syna wydał mu się okropnym jak zbrodnia, tak głęboko, tak niemal religijnie przekonanym był, że mu wyświadczył dobrodziejstwo,
za które ze strony Jasia należało się serdeczne podziękowanie.
– No – rzekł – cóż to? nie podziękujesz ojcu?
– Za co? – mruknął Jan.
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– Za co?! Ja ci zaraz powiem za co! Bierzcie go! Wyciągnęli parobcy Jana jak lisa i znów
stary Jarnicki z większym niż przedtem przyciskiem począł rachować:
– Raz, dwa, trzy...
Na trzech się zatrzymał i zapytał:
– Podziękujesz?
– Nie – była odpowiedź Jana.
Stary drgnął gniewem i zgrozą. Dalej więc znów rachować:
– Cztery, pięć...
– Przeprosisz?
– Nie.
– Sześć, siedm, ośm... Poprawisz się?
– Nie.
– Dziewięć, dziesięć...
– Tfu! – plunął i rózgę rzucił. Wszystka krew uderzyła staremu do głowy. W oczach mu
poczerniało. Tak wzruszonym nigdy jeszcze w życiu nie był. Krnąbrność Jana wydała mu się
zbrodnią o pomstę do Boga wołającą. Rzuciwszy narzędzie kary zdołał tylko zawołać na
trzymających syna parobków:
– Puśćcie go!
Zachwiał się i padł bez zmysłów. Rozdrażnienie sprawiło mu apoplektyczny atak.
Szczęściem, był w tej chwili we dworku pasiecznik, który do wszystkich wiadomości, jakie posiadał, łączył umiejętność puszczania krwi i bydłu, i ludziom. Ten, ujrzawszy starego
Jarnickiego w niebezpieczeństwie, które łatwo się dawało poznać ze spurpurowiałej twarzy,
prędko rękę mu obwiązał i krew puścił. Jarnicki przyszedł do siebie.
Wypadek ten zatrwożył całą rodzinę. Matka Jana, bracia, siostry, cała zresztą czeladź zainteresowali się żywo zdrowiem jegomości i każde śpieszyło z pomocą i usługą, szczęśliwe,
jeżeli w najdrobniejszej części mogło przyczynić się do ulżenia choremu. Jeden Jan ani się
ruszył; pozostał na stronie, jakby do rodziny nie należał, blady, ponury, milczący. Niebezpieczeństwo ojca widział i patrzył na nie obojętnie; serce mu nic nie mówiło, a w myśli tkwiła
postać Smilca i taka skarga;
„Co by na to o n powiedział, gdyby żył i widział, jak t e n mnie smaga.”
O n znaczyło Smilec; t e n –ojciec.
Samo tego rodzaju zestawienie dwóch tych osobistości znamionowało dostatecznie, ku jakiej drodze chylił się Jan.
Stary jednakże Jarnicki o tym nie wiedział. On o niczym nie wiedział, a raczej nie chciał
wiedzieć; bo gdyby się był trochę zastanowił, byłby przyszedł do tego przeświadczenia, że na
taką naturę jak Jana niedostatecznym jest środek przez Ducha Świętego zalecony. Trzeba było
innych, dobrze obmyślanych chwycić się sposobów, a naprzód: trzeba było źródło złego wyśledzić. Stary wierzył ślepo w rózgę.
– Będę bił – mówił – poty, póki mu much z nosa nie wypędzę.
Jemu się zdawało, że to były muchy w nosie, a to była trucizna w duszy.
Na lepszej drodze była matka. Ta przeczuciem odgadywała moralną chorobę i szukała na
nią lekarstwa w modlitwie. Modliła się sama i Jana ciągnęła, i długo mu nieraz mówiła o Bogu, o aniołach, o świętych Pańskich, o Matce Boskiej, o poświęceniu się za ród ludzki Chrystusa Pana, o małym Jezusie i kto wie, czyby w końcu nie wpłynęła na umysł syna, gdyby nie
ojciec, który chciał naturę tę nie ugłaskać, ale złamać. Więc nie irytując się już, jak pierwszym razem, ale spokojnie, z rozwagą, po ojcowsku, bił, bił i bił, i dopiął tego, że Jan dziękował, przepraszał i poprawę obiecywał.
– A co, nie mówiłem – rzekł do żony, gdy formalności zadość się stało – że prędzej sprzykrzy się jemu być krnąbrnym i upartym, niż mnie bić?
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Formalności stało się zadość, to prawda, ale tylko formalności. Janowi sprzykrzyło się brać
w skórę za to, że nie wymawia kilku przepisanych wyrazów. Wymówił je, ale zamknął się
szczelniej w sobie i szczerzej westchnął do tego, co go przybrał za syna.
Starzy Jarniccy, przeznaczywszy Jana do stanu duchownego, zawczasu obmyślili sposoby
przygotowania go do obowiązków tego stanu. Starsi synowie umieli bardzo mało, nauczyli się
czytać z pobożnych książek i pisać tyle, że mogli dość czytelnie skreślić w razie gwałtownej
potrzeby list i dość wyraźnie podpisać własne imiona i nazwiska. Ojciec przeznaczał ich na
rolników, a ani wyobrażał sobie, ażeby rolnikowi co więcej nad to umieć było potrzeba. Za to
wysokie miał wyobrażenie o naukach dla księdza potrzebnych i dlatego składał grosz do grosza, ażeby Jana było za co uczyć. Sumka na ten cel przeznaczona urosła do kilkuset złotych
polskich. Był to fundusz święty, ofiarny, którego stary tknąć nie śmiał na żadne inne potrzeby.
Pomimo że Jan skrnąbrniał i wyraźnie się zepsuł, Jarnicki nie zmienił względem niego postanowienia. Pochodziło to stąd, że nie znał ani się domyślał powodów zmiany, jaka w nim
zaszła. A choćby i znał, to owoczesne szkolne wychowanie tak mu się wydawało doskonałym, że był pewny, iż najgorszego na najlepszego przerobić zdoła.
– Bykowiec, mości dobrodzieju, to grunt – mawiał – księża chodzą z kańczugiem za cholewą.
Odnosiło się to do humańskich bazylianów, których sława szeroko się rozchodziła. Uczyli
oni dobrze, to prawda, ale jeszcze lepiej bili. Z ich rąk wyszedłszy trzeba było koniecznie coś
umieć, jeżeli nie z ochoty, to ze strachu. Nie mówi się o tym, czy nauka strachem do głowy
wpędzona była korzystną. Często się zdarzało, że czepiała się ona mózgu jak obca narośl.
Człowiek umiał wszystko dosłownie, czego go bazylianie wyuczyli, i w kilkadziesiąt lat później recytował lekcje, ale żadnego z tej nauki nie potrafił zrobić zastosowania. Dość, że umiał,
i kwita. To reputacją bazylianów świetną otaczało aureolą, wzmacniając i bez tego ustalone w
opinii wszystkich ojców przekonanie, że ,,za jednego bitego dają dziesięciu niebitych”. Dlatego więc, ażeby wartość dzieci swoich spotęgować, Jarnicki bił synów i dlatego także oddał
Jana do Humania księżom bazylianom na naukę.
Do Humania z futoru było siedmnaście do ośmnastu mil ukraińskich; była to więc cała do
zrobienia podróż, wymagająca trzech dni tam i trzech z powrotem, nie licząc w to paru dni
potrzebnych do zainstalowania chłopca. W podróż tę Jarnicki wybierał się długo, a właściwie
nie on się wybierał, ale go Jarnicka wyprawiała, dla której Humań miał znaczenie zaczarowanego zamku. Ona, wyjąwszy Kaniowa, w żadnym innym nie była w życiu swoim mieście.
Kaniów był dla niej ogromem, cóż dopiero Humań, o którym dziwne słyszała dziwy. Zdawało
się jej, że mąż i syn powinni stosownie na takim wielkim świecie wystąpić. Przez kilka przeto
tygodni, które dzień wyjazdu poprzedzały, nic innego nie robiła, tylko szyła i prała, prała i
szyła.
Głównie chodziło jej o wyprawę dla syna, którego przez cały rok widzieć nie miała. Obszyła go tedy od stóp do głowy, przy czym nic ani na obwinienie palca nie kupiła. Wszystko
było w domu sfabrykowane: i płótno, i sukno, i nici, które zmieniła na bieliznę i odzież.
Wszystko własną ręką uszyła, wyjąwszy jednych butów, których sporządzenie wziął na siebie
ojciec, odłożywszy ten sprawunek do przyjazdu do Humania. Tymczasem podróż odbyć miał
Jaś boso, co go bynajmniej nie żenowało, a to dlatego, że nogi jego od urodzenia nie miały na
sobie obuwia.
Wobec tych przygotowań, którymi żywo cała zajmowała się rodzina, Jan zachował się
obojętnie. Nie można powiedzieć, ażeby mu nowość się nie podobała: cieszył się nadzieją
zmiany miejsca, ujrzenia świata i ludzi, ale tę uciechę krył w sobie i na pozór zdawało się,
jakby go to bynajmniej nie obchodziło.
– Jasiu, aj! Jasiu – mówiła mu która z sióstr – pojedziesz do Humania.
– No, taj co? – była jego odpowiedź.
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– Jakżebym ja chciała z tobą jechać!
– Jeszcze co! ludzie nie widzieli takiej lali jak ty.
– Nie dlatego bym chciała jechać, żeby ludzie mnie widzieli, ale ja chciałabym widzieć ludzi, ta nie tylko ludzi, ale wszystko, wszystko.
– Co wszystko?
– Te piękne domy, te wielkie kościoły, co tam ludzie zbudowali.
– Widzieć na to, żeby zwalić – nie mówię; ale widzieć na to tylko, żeby widzieć, to się na
nic nie zdało.
– Ach, Jasiu! – wołała w przerażeniu siostra. – Co ty mówisz? Walić? nawet kościoły?
– Alboż co! Był ktoś, co mi nakazał walić wszystko, co ludzie zbudują.
– Ach, Jasiu! a tyż będziesz księdzem!
– Będę albo nie będę księdzem, albo...
– Albo czym?
– Czymś takim, co to go sami księża choć wyklinają, ale się boją i szanują.
– Czymże to, Jasiu? – dopytywała się siostra w dziewczęcej ciekawości.
– I! daj mi czysty pokój! Co mam z tobą w rozmowę się zapuszczać!
– Jakiś ty mądry, Jasiu! Tyś taki mądry dawniej nie był. Mógłbyś z siostrą dobrym sposobem pogadać, choćby dlatego tylko, że ci siostra koszule szyje.
– Szyj, to twoja powinność. Ja podrę, a ty znów poszyjesz, a ja znów podrę.
Tego rodzaju rozmowy do rozpaczy przyprowadzały siostry Jana, a Janowi przyjemność
sprawiały. Ojciec bił, matka moralizowała, więc z ojcem i matką milczał, a z siostrami mówił
na to, ażeby je drażnić i bądź do gniewu, bądź nawet niekiedy do płaczu przyprowadzać.
Płacz siostry sprawiał mu pewien rodzaj przyjemności. Gdy widział jedną z nich płaczącą, to
mu chodziło o to, ażeby jak najmocniej i jak najdłużej płakała. Więc ją drażnił, ile mógł.
Działo się to, rozumie się, bezkarnie, bo wiedział, że siostra nie oskarży go przed ojcem, który by takiej zabawki płazem nie puścił.
Wyjazd Jasia nastąpił po kanikułach31. Był to wyjazd uroczysty, mający w sobie coś i poważnego, a zarazem rozrzewniającego. Powagę nadawał mu stary szlachcic, przejęty na
wskroś wiarą w spełnienie obowiązku, jaki względem Boga zaciągnął. Rzewność pochodziła
od matki, od sióstr, od wszystkich domowników. Jarnicki sprowadził ze mszą świętą proboszcza z Kaniowa, który wysłuchał Jana pierwszej spowiedzi.
Trudno uwierzyć w to, co się przy tym uroczystym akcie stało. I ja bym temu nie wierzył,
gdyby się Jan sam nie przyznał przede mną, że na tej pierwszej spowiedzi skłamał: nie przyznał się ani do błogosławieństwa Smilca, ani do tego, jaki to błogosławieństwo wpływ na
niego wywarło. Powiedział sobie:
– To nie grzech, to moje przeznaczenie.
Właściwie nie jego rzeczą było wyznawać to, co zrobił Smilec; ale jego rzeczą było przyznać się do znaczenia, jakie do uczynku Smilca przywiązywał. Jan tego nie zrobił. Wyrecytował spowiedź, uczynił zadość formalności i skończył. Toteż, kiedy klęcząc odmawiał wyznaczoną sobie pokutę, ile razy okiem rzucił na ołtarz, za ołtarzem, gdzieś w dali, rysowała
się mu w mglistej przezroczy postać Smilca z jakimś drwiącym na ustach uśmiechem. Modlitwa jego, roztargniona tym widziadłem, była klepaniem pacierzy z pamięci, i to wówczas,
kiedy tuż obok niego ojciec i matka, leżąc krzyżem, z głębi serca wołali do Boga:
– Panie! Panie! przyjm naszą ofiarę!
Matka, siostry i niewieścia część czeladzi rzewnie płakały i z płaczem wyprowadziły podróżnych do bryczki; ksiądz drogę przeżegnał i ojciec z synem pojechali.
W drodze nic się szczególnego nie przytrafiło, a przynajmniej w pamięci osiemdziesiątletniego Jana zatarły się wrażenia tej pierwszej w życiu podróży, która jednakże nie mogła odbyć się bez wrażeń, Jan wszelako o tym zapomniał, więc i ja nie będę się silił na zastępowanie
31

K a n i k u ł y – upalne dni letnie; tu przenośnie; wakacje.
35

jego wspomnień moimi przypuszczeniami i od razu przeskoczę do momentu, w którym stary
Jarnicki w odświętnym stroju stanął z synem przed księdzem prefektem.
– Przywozisz waść synalka do szkoły – rzekł ten ostatni.
– Tak jest, księże dobrodzieju; przywożę go i poruczam opiece księdza dobrodzieja.
– Czy co umie?
– Czytać i trochę pisać.
– A natura?
– Krnąbrna, księże dobrodzieju, krnąbrna, potrzebuje kańczuga.
– Hm! poradzimy! – rzekł prefekt głosem pewnym.
– Bo to, księże dobrodzieju – ciągnął stary Jarnicki – ofiarowałem tego chłopca Bogu, pragnieniem moim jest, ażeby wykierował się na księdza, i dlatego proszę księdza prefekta. dobrodzieja – tu się ukłonił czapką do kolana – nie żałować bykowca.
– Nie masz waść o co prosić, my wiemy, czego komu potrzeba. A gdzieś go na stancji ulokował?
– Jeszcze nigdzie, właśnie chciałem zapytać.
Prefekt zapytawszy jeszcze o środki, jakimi stary Jarnicki rozporządzał, nazwał gospodarza i dyrektora, którym radził powierzyć Jana, zaręczając, że tam będą mieli troskliwe o niego
staranie, to znaczyło, że będą umieli krnąbrność jego na wodzy utrzymać.
Jarnicki poszedł za radą prefekta. Z gospodarzem umówił się o stancją i wikt, z dyrektorem
o naukę; pierwszemu zobowiązał się płacić trzydzieści, drugiemu pięć złotych polskich na
kwartał, bez żadnych innych dodatków. Za to jeden dawać miał mieszkanie, żywność, światło, opał i opranie, drugi naukę.
– Tylko, proszę wasana – mówił stary do dyrektora, odjeżdżając – pamiętać, że daję panu
ojcowskie nad tym chłopcem prawo. On ma zostać księdzem, potrzeba przeto wszystkie złe
wypędzić z niego narowy.
– Postaramy się o to – odparł dyrektor poważnie.
Jarnicki odjechał. Jan pozostał w szkołach.

VII
Przez czas pobytu swego w szkołach dostał Jan dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy
cięgi, rozłożone na tysiące rózeg, batogów, kańczugów, dyscyplin i linij. Był bity jednym
prawie ciągiem przez dwanaście lat i to nie za naukę, bo uczył się nieźle, ale za nieposłuszeństwo, upór i krnąbrność. I wątpić nie należy, że gdyby w nim nieposłuszeństwo, upór i
krnąbrność nie miały silniejszej podstawy, to owe dwanaście tysięcy kilkaset plag byłyby je
wypędziły. Za przywarami tymi jednakże stało to, co można by nazwać bzikiem, pewnym
rodzajem umysłowego pomieszania, do którego dobrać się było można nie dyscypliną, ale
żywym, dobrym słowem, poprzedzonym przez wkradnięcie się w zaufanie młodego człowieka. Zamiast tego Jan był leczony sposobami zewnętrznymi; liczył sobie i notował plagi, zahartował skórę i z choroby się nie uleczył.
Pobyt jego w szkołach nie przedstawia nic, co by na szczelną zasługiwało wzmiankę.
Przez lat dwanaście uczył się, bo musiał, i nauka była dla niego roztargnieniem, które przeszkadzało mu do ułożenia sobie programu życia zastosowanego do tego, co mniemał, że jego
jest przeznaczeniem. Często zwracał się myślą do zaklęcia Smilca, ale nie wiedział, co z tym
fantem zrobić, i dlatego że nie wiedział, pobyt jego w Humaniu przeszedł tak, iż nie naraził
go na żaden występek przechodzący rozmiarem zwyczajne studenckie przewinienia.
Nauka sprawiała mu roztargnienie dlatego głównie, że Opatrzność nie obdarzyła go tą bystrością umysłu, co to wiedzę przyswaja sobie od niechcenia. Jan musiał pracować i pracując
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nie miał czasu na wycieczki myślą w krainę fantazji. Lekcje pochłaniały mu czas całkowicie,
a nawet wakacje nie miały dla niego tego uroku, co dla innych, bo surowy ojciec napędzał go
do książki. Jednakże na wakacjach tyle przynajmniej dla swojego bzika zyskiwał, że na miejscu odnawiał w pamięci tę uroczystą chwilę, w której Smilec włożył na niego ręce. Nieraz
usiadał na przyzbie, gdzie skonał dowódca, i siedząc długo w zamyśleniu, słuchał szumu wody na łotokach i czekał, azali nie odezwie się ów śmiech, którego dzikie tony nie wychodziły
z jego pamięci.
Słuchał jednakże i czekał nadaremnie.
Już on wiedział, co ten śmiech znaczył i od kogo pochodził. Dowiedział się o tym w szkołach, częścią z nauk, częścią z rozmów z kolegami. Historia święta mówiła mu o upadłych
aniołach, a z rozmów dowiedział się, że te anioły obcują z ludźmi zawierając z nimi różne
układy. Jedni w to wierzyli, drudzy nie wierzyli. Jan należał do tych, co wierzyli, dlatego że
moralne jego usposobienie do tej wiary go prowadziło. Jedyna różnica, jaka w tym względzie
pomiędzy nim a jego kolegami zachodziła, była ta, że oni się diabła bali, a Jan się nie bał,
owszem, bardzo sobie życzył spotkać się z nim i zawrzeć układ. To było jedyne jego marzenie, wynagradzające mu wszelkie przykrości, jakich mu nauka w ogromnej dostarczała obfitości.
Wierzył w diabła i wierzył w możność spotkania się z nim. Pierwsze pochodziło z nastroju
jego duszy, drugie ze wspomnień o Smilcu, a jedno i drugie towarzyszyło mu nie tylko w
szkołach, ale w całym życiu. Z tego powodu koledzy szkolni przezwali go filozofem. Był
bowiem dziwnie na wszystko, co studentów najżywiej zazwyczaj obchodzi, obojętnym, a
zwłaszcza na własną skórę. Kiedy mu mówiono;
– Janie, dostaniesz.
Zawsze odpowiadał:
– Nic to nie szkodzi.
Ale nie powiadał tego, co w duchu myślał:
„Niech no się z nim spotkam i rozmówię, to wszystko od razu przeminie.”
I tak ciągle wszystko odkładał do spotkania się z diabłem, z którym miał zamiar zawrzeć
formalny, krwią z małego wyciśnioną palca podpisany kontrakt, a w tym kontrakcie chciał dla
siebie zastrzec dwie rzeczy: rozum i bogactwo.
Widzimy więc, że pobyt w Humaniu zwichnął w Janie ten kierunek, w jakim go pchnął
Smilec, zwichnął przez to samo, że pozbawił Jana samorzutności, uczynił go wyczekującym,
biernym. Niezawodnie, gdyby był pozostał na futorze i tam w lata i siły wzrastał, byłaby
przyszła ta chwila, w której by opuścił dom rodzicielski i poszedł szukać szczęścia w świecie,
trzymając się przykładów, ku którym go złe skłonności nachylały. Gdy jednakże oświecił
umysł wiadomościami, przykłady te stały się dla niego niedostatecznymi, a to dlatego że porównywał je z innymi, wystającymi na tle dziejów ludzkości. Wobec nich za mało mu się
wydało zostać naśladowcą Smilca. Omaryzm zaczął w głowie jego pokutować, jeżeli nie dla
czego innego, to dla tych plag bez miary i końca, których powodem były książki.
– O! gdybym miał rozum i bogactwo, to postarałbym się zostać biczem Bożym – mawiał
do siebie myśląc o zapisie, który ćwiekiem utkwił w jego głowie.
Ten zapis stał się powodem wypadku, o którym przez kilka dni w Humaniu mówiono. Jan,
nie mogąc się doczekać diabła, wpadł na myśl podania do niego supliki32. Myśl tę postanowił
urzeczywistnić. Napisał więc prośbę krwią własną, za pomocą szpilki z serdecznego palca
wyciśnioną. Z podpisem miał niemały ambaras. Suplika niepodpisana nie miała znaczenia,
podpisana mogła się dostać nie Belzebubowi, ale wpaść w ręce jakiego śmiertelnika i być
oddaną księdzu prefektowi, który by z pewnością nie pochwalił tego postępku przyszłego
księdza. Postawić zamiast podpisu krzyż nie wypadało dla dwóch powodów; raz, że to była
sprawa z szatanem, któremu by krzyż ręce poparzył, po wtóre, że byłoby to oszukaństwem,
32
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gdyż tego rodzaju podpis uchodzi tylko w razie, jeżeli podpisujący się jest niepiśmiennym.
Co tu robić? Jan sobie w następujący poradził sposób. Ponieważ to była tylko suplika z żądaniem audiencji, przeto wyraziwszy przy końcu, że się nie podpisuje z obawy, ażeby dokument
ten nie wpadł w ręce ,,złych ludzi” – zobowiązał się autentyczność żądania własną stwierdzić
osobą, jeżeli dostojny Belzebub raczy dla przekonania się przysłać którego ze swoich pełnomocników na czas i miejsce oznaczone. Czas naznaczył o godzinie przedpółnocnej, we trzy
dni od daty na podpisie wyrażonej, miejsce za miastem, pod gruszą, pod którą pochowany był
wisielec. Pod tą gruszą złożył i prośbę, a to dlatego, że – jak wieść niosła – czarownice humańskie, których sława miała pewien rozgłos, pod nią się zbierały na narady i hece. Widziano
tam nieraz dziwne jakieś ogniki, słyszano jakieś hałasy i mało pomiędzy mieszkańcami Humania, wyjąwszy chyba znanych farmazonów, było takich, którzy by w nocy odważyli się
pójść pod gruszę.
Urządziwszy rzecz całą jak należy, z niepokojem oczekiwał Jan na skutek swojej prośby,
która zdała mu się krokiem stanowczym. Nazajutrz po złożeniu jej poszedł pod gruszę: dokument leżał na swoim miejscu, przyłożony na jednym rogu kamykiem, ażeby go wiatr nie
porwał. Jan go odczytał i na powrót położył. Na drugi dzień papier leżał jeszcze, lecz wyraźnie był ruszony. Kiedy Jan podniósł go i rozwinął, uderzył go pod spodem dopisek i podpis:
Belzebub. Dopisek brzmiał, jak następuje:

Żądaniu, suplikanta uczynionym ma być zadość. Na pełnomocnika do ułożenia warunków
i zawarcia kontraktu z naszej strony wyznacza się jaśnie wielmożny Mefisto.
Pismo było czytelne i połyskujące, zasypane piaskiem, który wyglądał na kształt żelaznych
opiłków. Takiego piasku Jan nigdy w życiu nie widział. Przy tym papier wydawał z siebie
zapach siarki: dowód oczywisty, że był w piekle.
„No – pomyślał sobie Jan – raz przecie to się skończy.”
I o niczym nie myślał, tylko o kontrakcie, którego pierwszym warunkiem miał być: rozum.
„Chcę nie ucząc się – mówił do siebie – umieć wszystko, wiedzieć o wszystkim, co jest na
ziemi i pod ziemią, i nad ziemią, wiedzieć, co było i co będzie, znać wszystkie języki, słowem, być rozumniejszym od wszystkich razem profesorów humańskich.”
Drugim warunkiem miał być: majątek.
„Chcę mieć pieniądze na każde zawołanie, ile będzie mi potrzeba: sto dukatów, tysiąc, sto
tysięcy. Będę pieniądze rzucał pomiędzy ludzi garściami, a oni mi będą służyli. Będę najrozumniejszy najbogatszy; to coś znaczy.”
Trzecim warunkiem miało być: długie życie.
„O! przy tym będę się upierał. Bo co tam żyć kilka, kilkanaście albo choćby i kilkadziesiąt
lat. Od stu nie odstąpię.”
I myślał dalej;
„Głupi był Smilec, że sobie tych rzeczy nie wymówił. Byłby jeszcze dotychczas żył i używał, a tak... zginął mając zaledwie lat czterdzieści. Nie będę ja taki głupi. Wiem, że za to czekają mnie cięższe ze strony Belzebuba warunki. Zapewne zechce, żebym mu pomógł zapanować nad ludźmi i zwerbować jak najwięcej dusz dla piekła; ale mając rozum dam temu
radę. Powiem mu, że im dłużej będę żył, tym lepiej dla niego samego. Zresztą, jeżeli się nie
zgodzi... to... to... co robić?”
Zamyślił się, bo mu żal było dla jednego warunku pozbywać się takich korzyści jak bogactwo i rozum. Myślał i nic nie wymyślił, i po szlachecku powiedział sobie:
„Niechaj no.”
To znaczyło, że tej ważnej kwestii z góry nie rozstrzygnął, lecz ją powierzył natchnieniu,
jakie mu w stanowczej przyjdzie chwili.
Ułożywszy sobie plan umowy doczekał się terminu, wykradł się ze stancji i stanął pod gruszą.

38

Noc była ciemna, jesienna. Chmury wałęsały się po niebie zasłaniając blask gwiazd, wiatr
szumiał i jęczał obrywając z gruszy ostatki liści i miotając nimi po polu. Była to noc jakby
umyślnie stworzona do celu, w jakim Jan opuścił ciepłe łóżko. W lekkim żupaniku, drżąc od
zimna i od strachu, który w ostatniej chwili zajrzał do jego serca, stał i czekał.
Oczekiwanie jego, nie będąc oczekiwaniem na mającą zlecieć w ramiona kochankę, było
jednakże wielce do tego ostatniego podobnym. Naprzód trwało długo, przeszło godzinę; po
wtóre, wyrodziło w umyśle Jana zapytanie:
„Przyjdzie? nie przyjdzie?”
Zapytanie to wywracało po jego mózgu koziołki. Raz był pewny, że ot, ot, nie widać, jak
zjawi się przed nim pełnomocnik króla piekieł; natychmiast potem był pewny, że nic z tego
nie będzie, i wnet powracał do poprzedniej pewności. Wpatrywał się i wsłuchiwał: widział
światełka mrugające w oknach domów humańskich, widział dokoła ciemność, zgęszczoną
czarną masą rozlegający się opodal lasek; słyszał szum jesiennego wiatru i dalekie psów naszczekiwanie, ale więcej nad to nic. Miarkował, że się północ zbliża.
„Wkrótce koguty zapieją. A jak koguty zapieją, to nie będę miał na co czekać – mówił do
siebie. – O! już pieją.”
Nastawił ucha.
„Nie, to wiatr takim dziwnym głosem zawył.”
Chciałby już, żeby kury zapiały, bo zmarzł, i chciałby, żeby jeszcze nie zapiały, bo mu żal
było wracać z niczym.
Kiedy tak się wahał, raptem drgnął całym ciałem i krzyknął.
W gałęziach gruszy coś zaszeleściło i ciężko tuż obok niego na ziemię spadło. Jan się obejrzał. Przed nim stała jakaś postać, której w nocnej ciemności rozpoznać nie mógł.
Postać stała przez chwilkę w milczeniu, jakby oczekując na przemówienie Jana, który ze
zmieszania języka w gębie zapomniał. Oczekując jednakże nadaremnie, rzekła:
– Zdaje się, że nie mam potrzeby rekomendować się waszmości.
I w tym momencie jakiś błyskawicowy blask oświecił całą postać. Blask ten mignął się i
znikł. Jan ujrzał tylko twarz postaci, duże, błyszczące oczy, kozią bródkę, rogi nad czołem i
więcej nic i przekonał się, że ma przed sobą in persona33 jaśnie wielmożnego Mefista, przysłanego dla zawarcia kontraktu. Spodziewając się tego spotkania ułożył był sobie przemowę,
lecz jej zapomniał. Znów przeto pełnomocnik Belzebuba zabrał głos:
– No i cóż? po co mnie wezwałeś?
Głos był ludzki i brzmienie jego nie było Janowi obce.
– Po co mnie wezwałeś? – powtórzył Mefistofeles dobitnie.
– Wyraziłem... – bąknął Jan –wyraziłem... moje życzenia... w suplice...
– A życzysz sobie sprzedać duszę?
– Życzę.
– I zawrzeć kontrakt?
– I zawrzeć kontrakt.
– A ile masz lat?
– Dwadzieścia.
– Małoletni – rzekł Mefistofeles. – Życzeniu waszmości nie może stać się zadość prędzej
jak za lat cztery. Podług zasad w piekle obowiązujących potrzeba, ażeby kontrakt był prawomocnym, mieć dwadzieścia cztery lat skończonych. Tymczasem możemy tylko sowicie wynagrodzić dobre chęci waszmości; ale pierwej, ażebyś nie narzekał kiedy na podstęp z naszej
strony, pokażę ci piekło. Rozpatrz się w nim i namyśl. Przez cztery lata będziesz miał dość
czasu. Czy zgoda?
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I n p e r s o n a (łac.) – we własnej osobie.
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– Dobrze – odparł Jan, ośmielony tym niespodzianym obrotem rzeczy. – Jednakże prosiłbym jaśnie wielmożności, nie można by na rachunek przyszłej umowy jakiś mi zadatek
udzielić?
–– Na przykład jaki?
–Trochę rozumu, żebym umiał nie potrzebując się uczyć.
Jan nie śmiał wspomnieć od razu o bogactwie, z obawy, ażeby nie okazał się zbyt interesowanym w oczach szatana,
który mu taką dał odpowiedź:
– To jest, chciałbyś uwolnić się od plag, jakie ściągasz na siebie za lekcje.
„Co za domyślny szatan!” – pomyślał sobie Jan i odparł:
– Tak jest, jaśnie wielmożny panie.
– Hm! zobaczymy. Niech no z waszmością sam Belzebub pogada. On prawa stanowi i
znosi. On może waszmości uzna godnym nie tylko zadatku, ale samego kontraktu. A tymczasem odwiedzisz piekło. Uprzedzam jednakże waszmości, że będziesz miał podróż nie ze
wszystkim wygodną; muszę bowiem przez ostrożność zawiązać ci oczy, zakneblować usta,
związać ręce i nogi i kazać cię zanieść.
– A czyż ja sam pójść nie mogę?
– Tak, alebyś potem pokazał drogę drugiemu, trzeciemu, dziesiątemu, a ci znów innym i
nazłaziłoby się do piekła mnóstwo natrętów przez ciekawość. My i bez tego mamy dużo roboty. No!
I nie czekając na odpowiedź Jana, ujął go silnie za ręce i w tył je związał, następnie zwalił
go na ziemię i związał mu nogi, potem napchał mu w gębę pełno śmierdzących siarką kłaków
i zostawiając nos do oddychania, zawiązał usta chustką, a na głowę wsunął worek, który
związał pod szyją, i zawołał:
– Marsz, do piekła!
Podczas kiedy się ta operacja odbywała, wydało się Janowi, jakby obok Mefistofelesa pojawiło się kilka innych postaci. Wiązanie jednakże z taką odbyło się szybkością, że nie miał
ani czasu, ani możności w tych postaciach się rozpatrzeć. Tylko na hasło „marsz, do piekła!”
uczuł raptem na ciele dotykanie się kilku rąk, które go z ziemi podniosły, na czymś twardym i
nierównym położyły i w górę dźwignęły. Nierówność, na której leżał, sprawiała efekt grodzonego z chrustu płotu, którego się palcami związanych rąk dotykał. Domyślił się więc, że
muszą to być nosze podobne do tych, jakich furmani do wyrzucania gnoju lub mularze do
odnoszenia gruzów używają. Dziwnym mu się wydało, że potęgi piekielne uciekać się muszą
do takiego prostego sposobu dla przeniesienia jednego śmiertelnika z miejsca na miejsce;
dziwniejszym, że szybkość, z jaką go szatani nieśli, bynajmniej nie była podobną do owego
pędu, z jakim, według powieści, czarownice na łopatach po powietrzu podróżują; najdziwniejszym, że wyraźnie słyszał pianie kogutów, a szatani, jakby to ich wcale nie obchodziło,
wciąż go nieśli i nieśli nie przyśpieszając ani zwalniając kroku, który był zwykłym ludzkim
chodem. Co więcej, w ciągu tej podróży do piekła szatanów opadły psy i oni się bronili od
napastników ludzkim: „a zasie”.
Co to wszystko znaczy?” – pomyślał sobie Jan i nie mógł znaleźć w umyśle swoim na tę
zagadkę odpowiedzi.
Domyślniejszy od Jana czytelnik przez pół przynajmniej wie już zapewne, co to byli za
szatani, którzy się z nim pod gruszą zeszli. Wie on już, że to byli zwyczajni śmiertelnicy, którzy odczytawszy suplikę i odpisawszy na nią zrobili na przesądnego studenta zasadzkę. Lecz
może nie wie tego, czyimi śmiertelnicy ci byli wysłańcami.
Nieśli Jana, nieśli i zanieśli. Tragarze zatrzymali się, jakieś drzwi się otworzyły, postąpili
kilka kroków, położyli nosze na ziemi, wyrzucili z nich Jana na twardą i gładką podłogę i
odeszli. Ten sam głos, którym mówił Mefistofeles pod gruszą, w następne do niego odezwał
się słowa:
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– Poczekajże waszmość, zanim Belzebub wstanie. Bo to noc.
Wyszedł i drzwi za sobą zatrzasnął.
,,I niby to ja mam być już w piekle?” – rzekł do siebie Jan.
I czekał. Nasłuchiwał, azali nie usłyszy brzęku łańcuchów i jęku potępieńców. Było głucho
i cicho, i co najważniejsza, ciepło. Jan się rozgrzał, myślał, lecz nic wymyślić nie mógł, będąc
jak najzupełniej wszelkiej pozbawionym samodzielności, i począł powoli usypiać. Ociężałe
powieki kleiły się. Wpadł w ten stan, co to nie jest jeszcze snem, ale przestał już być czuwaniem.
Z tego stanu wyprowadziło go jakieś szarpnięcie. Nie słyszał, ażeby kto wszedł, tylko
uczuł raptownie, jak mu ktoś rozwiązuje naprzód nogi, potem ręce, a następnie powiada do
niego:
– Wstań.
Jan wstał i stanął. Zawiązka spadła mu z ust, zasłona z ócz, wyplunął kłaki z gęby i ujrzał
światło, a w tym świetle cztery osoby: księdza prefekta, dwóch stróżów i kalefaktora34.
Ksiądz prefekt trzymał w ręku lichtarz, a w nim zapaloną świecę, kalefaktor trzymał narzędzie doskonale Janowi znane.
– A co, jak ci się piekło wydaje? – zapytał ksiądz prefekt. Stróże i kalefaktor parsknęli
śmiechem.
Jan nic nie odpowiedział.
– Chciałeś się widzieć z Belzebubem. Jaki miałeś do niego interes? To taki z ciebie chrześcijanin? Z ciebie, którego ojciec chce na sługę Bożego wykierować? Tak to wolę ojca szanujesz?
I w tym sensie mówił długo, nauczał, moralizował, a w końcu odwołał się do ultima ratio35, do której wystąpili na scenę stróże i kalefaktor.
– Ot, tobie piekło! ot, tobie kontrakt! ot, tobie Belzebub! – powtarzał za każdą cięgą ksiądz
prefekt dodając kiedy niekiedy:
– Szatanami są źli ludzie, kontraktem z diabłem jest niepełnienie obowiązków.
Piekielna ta operacja trwała długo i była ostatnią chłostą, którą Jan otrzymał.

VIII
Nazajutrz po smutnym pod gruszą wypadku cały Humań, nie wyjmując Żydów, o niczym
nie mówił, tylko o suplice Jana. Opowiadanie o tym wypadku z ust do ust przechodząc uległo
różnym zmianom i dodatkom. Byli nawet tacy, co utrzymywali, że Jan widział się z Mefistofelesem i Belzebubem, rozmawiał z nimi i byłby podpisał kontrakt, gdyby nie ksiądz prefekt,
który, wiedziony świętobliwym natchnieniem, popsuł rzecz całą i jedną duszę chrześcijańską
wyrwał z piekielnych czeluści. Dewotki, te małomiasteczkowe gazety, nie posiadały się z
radości. Nadzwyczajny wypadek wprawił je w nadzwyczajny ruch. Biegały od domu do domu i z najdrobniejszymi szczegółami opowiadały o tym, jak król piekieł powziął był zamiar
przemienić Humań w Sodomę i Gomorę i wybrał młodego chłopca w tym celu, ażeby kusił
naprzód pobożne niewiasty. Każda z nich widziała osobę swoję zagrożoną i każda ślubowała
sobie odmawiać jakąś szczególną do jakiegoś osobnego świętego modlitwę na podziękowanie
mu za odwrócenie takiego wielkiego niebezpieczeństwa.
– Bo to ładny chłopiec ten Jarnicki – powiadała każda z osobna – i młody: dwadzieścia lat.
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K a l e f a k t o r – woźny, wykonawca kary cielesnej w dawnej szkole.
U l t i m a r a t i o (łac.) – ostatni argument: siła.
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Wszystkie dewotki jednogłośnie zadecydowały, że ksiądz prefekt jest wybrańcem Bożym,
kiedy stanął do walki z potęgami piekielnymi i potrafił je pokonać. Ale tak wszystkie dewotki, jak wszyscy prawie Humania mieszkańcy chcieliby byli zobaczyć bohatera wypadku.
Nadaremnym jednakże było to chcenie: Jan znikł jak kamfora.
Rozprawa u prefekta odbyła się przed świtem, pomiędzy czwartą a piątą z rana. Prefekt
dawszy Janowi ćwiczenie i admonicją wyprawił go do domu, nakazawszy mu, ażeby na nadchodzące święto Ofiarowania Najświętszej Panny przygotował się do spowiedzi, której sam
miał wysłuchać. Lecz Jan nie usłuchał księdza prefekta. Zamiast do domu poszedł za miasto i
świt dzienny zastał go na trakcie prowadzącym do Zwinogródki.
Wyszedł z klasztoru, machnął ręką, powiedział:
– Eh!
I w świat się puścił.
Nie miał nic naprzód obmyślonego. Gdzie idzie, po co, nie wiedział. Na jednę sekundę
przed powzięciem postanowienia nie miał jeszcze żadnego postanowienia. Coś go pchnęło i
poszedł nie zważając ani na lekką odzież, ani na zbliżającą się zimę, ani na to zresztą, że cały
jego zapas podróżny wynosił trzy złote groszy dwadzieścia, otrzymane za korepetycje, jakie
dawał studentom klas niższych. Coś się w nim zapaliło. Byłże to żal? oburzenie? gniew? z
tego Jan nie zdawał przed sobą sprawy. Nie oglądał się za siebie, jakby się obawiał losu żony
Lota, i coraz bardziej i bardziej oddalał się od Humania.
Nie zważał, dokąd idzie. Wszedł na znajomą sobie drogę i machinalnie się jej trzymał, zatrzymując się niekiedy po karczemkach dla ogrzania się, spoczynku i pokrzepienia sił kieliszkiem wódki i kawałkiem chleba. Ten sposób podróżowania kosztował go na dzień najwięcej
pięć groszy. Z funduszem więc, jaki posiadał, mógł zajść bardzo daleko, tym dalej, że w
owych czasach podróżni w tych stronach mieli swoje przywileje, które im zapewniały gościnne przyjęcie zarówno pod dachem szlacheckim jak pod wieśniaczą strzechą. Obok mniejszej
niż dziś cywilizacji i mniejszych potrzeb, większym był ogólny dobrobyt czyniący ludzi serdeczniejszymi i doznającymi pewnej wewnętrznej rozkoszy w dzieleniu się z przybyszem
„czym chata bogata”. W dosłownym znaczeniu brano piąty spomiędzy siedmiu uczynków
miłosiernych: „podróżnych i pielgrzymów w dom przyjmować”, i zastosowywano do nich
literalnie pierwszy i drugi; „głodnego nakarmić, pragnącego napoić”. Można było przepodróżować życie całe nie zaznawszy głodu ni pragnienia. Źle na tym wychodziły karczmy; toteż
intrata z propinacji była bardzo mała, a domy zajezdne liczyły się do rzadkości; ale podróżni
nic na tym nie tracili, owszem, stokrotnie zyskiwali, bo bezpłatnie dostawali ciepły kącik,
czystą pościel, zdrowe jadło i serdeczne przyjęcie.
Takiego przyjęcia doznał Jan na pierwszym noclegu, który mu wypadł o pięć z górą mil od
Humania, w Talnem. Jak widzimy, nie żałował nóg, kopnął się w pierwszym dniu dobrze, ale
za to pod wieczór, po nie przespanej zwłaszcza nocy i traktamencie, jaki spadł na niego nad
rankiem, uczuł znużenie w całym ciele i potrzebę wypoczynku. Jak tylko więc wszedł do wsi,
a było już ciemno, natychmiast skierował się na pierwsze światło, które z okien mrugnęło.
Obejście miało pozór dworka. Otworzył wrota: psy go opadły. Cofnął się więc, lecz od wrót
nie odstępował, od których psy głośnym ujadaniem i rzucaniem się jakby odstraszyć go usiłowały. Po chwili od dworku dało się słyszeć mocne gwizdnięcie, a po nim nawoływanie
psów:
– Wowczok! Sirko! na tu! a zasie!
Nawoływanie zbliżało się ku wrotom, psy warcząc odeszły, a zza nich wyszedł człowiek,
który wiejskim narzeczem zapytał Jana:
– Kto tu?
– Podróżny – odparł Jan.
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– A... prosimy – odezwał się człowiek otwierając wrota. Jan wszedł. Gospodarz zamknął
za nim wrota, pogłaskał psy i zaprosił naszego wędrowca do dworku. Na progu następujące
rzucił wyrazy:
– Sprowadził nam Pan Bóg gościa.
Wyrazy te stały się hasłem niezwykłego ruchu, w jaki wprawioną została niewieścia połowa mieszkańców. Wyraz „gość”, powtórzony kilkakrotnie, dał się słyszeć z różnych stron. Na
rożne tony wymówiły go głosy dojrzałe i dziecięce. Te ostatnie zrobiły z niego całą gamę,
zlewającą się w jedną harmonią radosnego chóru. Zza wpół uchylonych drzwi alkierza wyglądały co chwila pyzate, rumiane twarzyczki, podobne do tych, jakie malarze dają cherubinom i serafinom, wyglądały i przypatrywały się Janowi, którego gospodarz posadził przed
kominem z roznieconym ogniem.
– Zapóźniliście się – rzekł gospodarz. – A skąd Pan Bóg prowadzi?
– Z Humania.
– O, to rano musieliście się zerwać.
Jan nic nie odpowiedział. Zapytania te po raz pierwszy w jego wędrówce nasunęły mu na
myśl, że podróż jego musi mieć jakiś cel. W zamian bowiem za gościnność ludzie będą wymagali różnych wiadomości, które należy rozpoczynać od zdania sprawy z własnych interesów. Zapytają: „Skąd Pan Bóg prowadzi?” zapytają także: ,,Dokąd?” Nie odpowiedzieć niesposób, byłoby to naprzód niewdzięcznością, a potem zrodziłoby podejrzenie. Trzeba było
koniecznie mieć jakiś cel podróży.
Gospodarz Jana – czy dlatego, że taka była jego natura, czy też, że widział gościa swego
zbytecznie podróżą znużonym – nie nacierał pytaniami. Chodziło mu przede wszystkim o
udzielenie Janowi potrzebnego posiłku. Dlatego siedząc obok niego przy kominie nie usiłował prowadzić z nim rozmowy, ale kiedy niekiedy wołał donośnym głosem:
– A zwijajcie się no tam żywiej, Maryno, człowiek głodny czeka!
Maryna była to żona gospodarza, kobieta dwudziestokilkoletnia, młoda jeszcze i dziwnie
ujmującej powierzchowności, pomimo że już pięciorgu dzieciom życie dała i nic nie przeszkadzało, ażeby jeszcze drugiej i trzeciej piątki na świat nie wydała. Bo i ona była młoda, i
mąż młody.
Pan Grzegorz albo, jak sam siebie zwał, Hryhor Podhorski liczył niespełna czterdzieści lat;
był więc w sile wieku; a ta siła malowała się w całej jego postaci, zlewając się w jedno z wyrazem dobroci bijącej z jasnych, siwych oczu i z wyniosłego czoła. Pomiędzy nim a żoną ta
jedna zachodziła różnica, że on był jasny blondyn, a ona brunetka, skąd zapewne pochodziło,
że z dzieci jedne miały czarne włosy, a błękitne oczęta, drugie czarne jak węgiel oczy, a jasne
jak len włosy.
Pan Hryhor był dziedzicem części Talnego. Całość należała do kogo innego, a on posiadał
wydzieloną z tej całości część gruntu i kilkanaście chałup, co go czyniło człowiekiem zamożnym, mogącym dary Boże bez pracy pożywać. Dla niego jednakże praca była koniecznością.
Jemu się zdawało, że jest ona jedenastym Bożym przykazaniem albo raczej nieodłączną częścią trzeciego, nakazującego ,,dzień święty święcić”. Nie mógł zrozumieć, jak można święcić
dzień święty nie pracując w powszedni.
– Pan Bóg – mawiał – byłby wtedy powiedział: pamiętaj, ażebyś każdy dzień święcił... A
ponieważ tego nie powiedział, więc kazał w inne dnie pracować.
Pracował więc nie z potrzeby, ale z zamiłowania, i Pan Bóg mu błogosławił. Dał mu dobrą
żonę, zdrowe dzieci i przysparzał z dniem każdym majątku, który rósł jak na drożdżach. Z
tego powodu w domu pana Hryhora było jak w raju: czysto, dostatnio, wesoło; był to najprawdziwszy obraz ziemskiego szczęścia, któremu niczego nie brakło. To szczęście rozlanym
było, zdaje się, w atmosferze mieszkanie Podhorskich otaczającej, która na umyśle Jana wy
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warła takie olśnienie, jakiego doznaje człowiek z ciemności nagle na światło wychodzący. Jan
nie wiedział, ani gdzie jest, ani jak się gospodarz domu nazywa, a doznał wpływu światła na
swoje ciemną duszę.
W przeciągu pół godziny zbieg nasz się rozgrzał, ale tylko powierzchownie. Wewnątrz
wciąż trapił go jakiś chłód, którego nie zmniejszyło grzane piwo i który odebrał mu apetyt do
wieczerzy.
– Nie jecie? – pytała gospodyni domu i zapraszała. – Może wam nie smakuje?
Hreczana kasza, okraszona z powodu adwentu olejem i przysmażoną w oleju cebulą, wykwintnemu smakoszowi obraziłaby i podniebienie, i powonienie. Jan nie był smakoszem;
kaszę hreczaną z olejem jadał z gustem, lecz w tej chwili nie mógł jej przełknąć.
– Czemu nie jecie? – pytała gospodyni. – Może wam dać czego innego? Może będziecie
jedli suszeninę?
Poskoczyła i po chwili przyniosła na talerzu suszonych owoców, do których dziatwie oczy
się zaśmiały, tak ponętnie wyglądały czarne śliwki, brunatne jabłuszka i gruszeczki, i ciemnoczerwone wiśnie.
Jan i tych przełknąć nie mógł.
– Co wam takiego? Czyście nie chorzy?
– Nie wiem, co mi jest – odrzekł Jan. – Coś mnie trapi wewnątrz, ciągnie mnie do pościeli.
Pani Podhorska natychmiast sama posłała łóżko i Jan się położył. Położył się i przeleżał
jednym ciągiem przez cały miesiąc.
Przez drugi miesiąc było mu lepiej; wstawał, lecz większa część czasu przeleżał.
W trzecim miesiącu zaczął przychodzić do siebie. W czwartym zupełnie wyzdrowiał. Było
to pod koniec marca. Zima w tym roku przeszła dla Jana tak, że ani o niej wiedział. Nie umiał
także zdać przed sobą jasnej sprawy z tego, co go spotkało. Zrazu bezprzytomny leżał w gorączce i państwo Podhorscy nie wiedzieli, kogo im Pan Bóg przysłał. To jednakże bynajmniej
ich nie obchodziło. Nieznajomy gość ciężko zachorował i to było dla nich aż nadto dostatecznym, ażeby go jak rodzonego brata lub syna pielęgnowali.
Choremu na niczym nie brakło. Domowa apteczka dostarczała mu lekarstw, którymi rozporządzała matka pana Hryhora, kobieta w wieku, więc doświadczona. Ona poznała się od
razu na rodzaju choroby i dawała choremu zrazu chłodzące, następnie, kiedy niebezpieczeństwo przeminęło, wzmacniające napoje i krople.
Przychodząc do zdrowia Jan rozpatrywał się powoli w domowym państwa Podhorskich
pożyciu, a rozpatrując się doznawał w duszy jakiejś błogości, jakiegoś spokoju, czegoś podobnego do czarownego snu, pozostawiającego po sobie żal. I mówił do siebie:
– Szczęśliwi!
To jednakże powiedzenie miało znaczenie takie, jak kiedy się mówi ,,szczęśliwi” patrząc
na zalecanki ptaszków. Jest to proste uznanie tego, co się widzi, nie połączone z chęcią naśladowania.
Jan uznawał szczęście państwa Podhorskich, lecz nie zapytał własnego sumienia:
– A ja – czy nie mógłbym być tak samo szczęśliwym?
Gdyby był to zapytanie wówczas sobie postawił, pomyśleć by musiał nad odpowiedzią,
która w ostatecznym rezultacie w następujących streściłaby się wyrazach:
– Pracuj, a będziesz szczęśliwym.
Lecz on miał siebie za człowieka innego niż państwo Podhorscy rodzaju i dlatego uznawał
fakt, lecz nie przyjmował go znaczeniu przykładu. Jednemu tylko uczuciu obronić się nie
mógł: uczuciu wdzięczności. Pieczołowitość Podhorskich była tak wielką i tak czysto bezinteresowną, że Jan nie wyobrażał sobie, ażeby zdobyć się mógł na bezczelność wyrządzenia im
jakiej przykrości. Wdzięczność jego dalej się nie posuwała.

44

W czasie rekonwalescencji, pomimo wielkiej, cechującej go wstrzemięźliwości w mowie,
nie mógł nie powiedzieć przed Podhorskimi, jak się nazywa i jakie znaczenie ma jego wędrówka; ale o istotnym powodzie zamilczał.
– Uciekłem ze szkół – krótko powiedział.
– To czy nie można by się wrócić? – zapytał pan Hryhor. – Ksiądz prefekt dałby się przeprosić. Jeżeli o to chodzi, to jedźmy do Humania. Pójdę sam do księdza prefekta, wstawię się,
będę go prosił, znam się z nim, może go w imieniu waszym przeproszę.
– Nie – odparł Jan. – Już ja się do szkół nie wrócę. Nie, skończyło się.
– Chcecie iść do ojca?
– Nie.
– Idźcie do ojca, po przyjacielsku wam radzę. I w tym, jeżeli chcecie, gotów jestem wam
pośredniczyć. Szkoda waszej młodości.
Jan westchnął, bo i jemu się zdawało, że szkoda jego młodości; ale ofiarowanego pośrednictwa nie przyjął, dlatego że szkodę widział w tym właśnie, w czym Podhorski upatrywał
pożytek. On żałował czasu na nauce strawionego. Spieszno mu było odzyskać go na innej
drodze, ale na jakiej? Było to pytane, na które odpowiedzi żadnej w pogotowiu nie miał.
Szczęściem dla niego, nikt go o to nie pytał: ani Podhorski, nie mający wady ciekawości, ani
Podhorska, stara ni młoda, które zanadto były w uczuciach delikatne, ażeby miały gwałtem
wdzierać się w tajemnice człowieka nie będącego dzieckiem. Póki ten człowiek był chory i
ich pomocy potrzebował, nie było usługi, jakiej by mu nie oddały. W dzień go nie odstępowały, w nocy, ile razy Jan się przebudził, zawsze widział u wezgłowia swego czasami staruszkę, ale częściej panią Marynę, która czuwała nad nim jak anioł opiekuńczy. Lecz gdy
wyzdrowiał, obie panie odstąpiły od niego na przyzwoitą odległość, bez pretensji do
wdzięczności i zaufania, i tylko niekiedy stara pani Podhorska pozwalała sobie z daleka, od
niechcenia, rozprawiać o obowiązkach dzieci względem rodziców, i uczniów względem
przełożonych i nauczycieli. Jan jednakże udając, że nie rozumie, o co chodzi, puszczał
wszystkie morały mimo uszów.
Pewnego poranku pożegnał swego gościnnego gospodarza. Pan Hryhor nie był na to przygotowanym, przeciwnie, jemu się zdawało, że potrafi naprowadzić gościa swego na drogę
powinności,
– Co się wam stało? – zawołał ze zdziwieniem.
– Idę – odparł Jan krótko.
– Ta gdzie? hej! Pan Bóg z wami! Czy to was jaki pilny ciągnie interes?
– Idę.
– Nie mam prawa was zatrzymywać. Ale... przecie... Mnie się zdawało, że się w ten sposób nie rozstaniemy, że jeżeli nie chcecie wrócić ani do szkół, ani do ojca, to zostaniecie z
nami, będziecie mi pomagali w gospodarce.
Jan się na to uśmiechnął.
– Dokądże pójdziecie? – nacierał Podhorski. – Nie zjedliśmy z sobą beczki soli, ale przecie
trochę soli, trochę chleba, to mam prawo zajmować się waszym losem.
– Pójdę – tu się Jan zaciął i rzekł: – w świat.
– Świat szeroki, mój młody panie, jak morze, a i na morze nikt się nie puszcza bez celu,
bez świadomości drogi, bo rozbiłby się o jaki brzeg nieznany, o jaki kamień ukryty. I wam się
to może przytrafić w świecie. Możecie się gdzieś, młodzi i bez doświadczenia, rozbić.
– A! – machnął Jan ręką, jakby chcąc dać panu Podhorskiemu do zrozumienia, że go morały nudzą. – Niech się stanie, co chce, ja pójdę.
– Jeżeli taka wasza wola – rzekł trochę cierpko pan Hryhor – to niech was Pan Bóg prowadzi. Ale pamiętajcie, że drzwi mego domu stoją otworem dla wędrowców. Jeżelibyście przeto
zabłądzili kiedy do Talnego, nie omijajcie mojej chaty i nie zapominajcie, że gotów jestem
nie samym tylko chlebem i solą z wami się podzielić. Jan poszedł nie pożegnawszy się ani z
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panią domu, ani ze staruszką matką, ani z dziećmi, które go już za swego uważały. Poszedł i
wyszedłszy za miasteczko stanął, obejrzał się i przez chwilę patrzył na dworek, w którym mu
tak dobrze było. Żal mu serce ścisnął. Tego uczucia pierwszy raz w życiu doznał i była jedna,
niestety krótka jak mgnienie powieki, chwila, w której błysnęła mu myśl:
„Wrócę”.
Błysnęła i znikła.
„Pójdę” – rzekł do siebie stanowczo, westchnął i puścił się w dalszą drogę. Uszedłszy jednakże kilkadziesiąt kroków, znów się zatrzymał i obejrzał. Dworek Podhorskich świecił w
dali, mrugając do wschodzącego słońca okienkami i tuląc się słomianym dachem pod gruszę,
która od północy rozłożystymi osłoniła go konarami. Za domkiem czernił się duży, czerwony
sad. Przed domkiem, w podwórzu, wznosił się nad studnią żuraw, sterczący do góry nagim
drzewem, niby słup sygnałowy. Drzewo się nachyliło i podniosło, znów się nachyliło i znów
podniosło.
„Poją bydło – pomyślał sobie Jan. – Pan Hryhor dogląda i dziwi się, dlaczego siwy wół
mniej dziś pije niż zwykle. Pani Hryhorowa kurom jeść daje i woła na męża, że śniadanie
gotowe. Wkrótce wszyscy zasiądą przy jednym stole.”
I dodał półgłosem:
– Przy którym i dla mnie było miejsce.
Po chwili rzekł:
– Szczęśliwi!
Łzy mu nabiegły na powieki, lecz nie popłynęły po twarzy. Połknął je. Stłumił w sobie
uczucie będące niczym innym, tylko instynktem dobrego, który się w nim obudził, machnął
ręką, splunął i ruszył w świat bez celu.

IX
Bez celu. Ten cel, który jedenastoletniemu Jasiowi był zaświecił, dwudziestokilkoletniemu
Janowi zmalał, sczerniał, stracił dla niego powab i doniosłość. Zostać włóczęgą wydało się
mu niegodnym człowieka, który greckich i łacińskich tłumaczył klasyków. Jednakże...
To „jednakże” miało tajemniczy swój urok. Układ z Belzebubem, który miał Jana od razu
wynieść i na piedestale potęgi postawić, nie powiódł się.
„Ha! – pomyślał Jan – bodaj wszyscy diabli wszystkich razem Belzebubów, Lucyperów i
Mefistofelesów porwali! Pokazuje się, że trzeba się bez ich pomocy umieć obchodzić.”
I puścił się na ocean marzeń. Nogami szedł po ziemi, ale jej nie czuł pod sobą, bo fantazja
sadzała go na dzielnego konia i kłaniała mu się lasem spis, i krzyczała mu głośnym, grzmotnym „hura”, któremu wtórowała wrzawa bębnów, trąb i piszczałek. Słowem, nasz Jan przestał
być Janem, a został – sam nie wiedział czym, czymś jednak, co o głowę poziom ludzki przewyższało. Stanowisko, jakie sobie w tym urojonym świecie wyrobił szło wciąż crescendo36.
Jan coraz stawał się większym, potężniejszym, sławniejszym, tak iż w końcu w porównaniu z
nim na kpa zmalał sam Aleksander Wielki37.
Te rojenia były osłodą jego wędrówki, która zresztą nie była nader przyjemną. W owym
czasie o nic mniej się nie troszczono jak o wygody podróżnych. Kto z sobą nie wiózł pościeli,
kucharza i prowizji, ten musiał poprzestać na słomie zamiast pościeli i kawałku suchego chleba, i to jeżeli wypadkiem znalazł słomę i chleb. Gdyby nie gościnność prywatna, podróżowa36

C r e s c e n d o (wł.) – tu: rosło; umacniało się; szło w górę.
A l e k s a n d e r W i e l k i – (356–323 p.n.e.), król macedońsk, słynny wódz, zawojował kraje od Grecji po
Indie.
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nie byłoby wówczas więcej niż trudnym. Jedna tylko wódka czekała na wędrowców w każdym czasie i na każdym miejscu, służąc im do pokrzepienia sił i orzeźwienia umysłu.
Jan pomagając sobie prywatną gościnnością szedł coraz dalej i dalej. Zrazu puścił się znajomą drogą ku Zwinogródce, lecz w Kalnibłotach wziął się na prawo i przeszedłszy Szpołę
wszedł w okolicę, w której rzeka Taśmin, wpadająca do Dniepru, wykręcając się wkoło i zabierając ze sobą wody trzech Taszlików, Irdynia, Wereszczanki, Rosoty, Kozarki, Medwedówki i mnóstwa innych strumieni, rozlewa się w labirynt stawów, jeziorek i trzęsawisk, popod wzgórza okryte lasami, które w owych czasach nie były jeszcze jak dziś przetrzebione.
Lasy i oczerety stanowiły niby tło obrazu, na którym z rzadka świeciły osady i miasta.
W ten labirynt wszedłszy począł Jan błądzić, to jest, szedł i wracał, i znów szedł nikogo o
drogę nie pytając i przed nikim sprawy ze swojej wędrówki nie zdając. W tych stronach to
ostatnie było najzupełniej niepotrzebnym. Nikt nie miał zwyczaju pytać podróżnego, skąd i
dokąd idzie. Wstrzemięźliwości tej powodem była właśnie wielka mnogość podejrzanych
wędrowców, którzy zapytań podobnych nie lubili. Trzeba więc było do nich się stosować,
zwłaszcza po karczemkach, które bez wyjątku prawie były miejscami rozbójniczych schadzek. W tego rodzaju zgromadzeniach znajdował się Jan nieraz; oglądany od stóp do głowy,
słyszał nieraz po pijanemu składane wyznania, od których uczciwemu człowiekowi włosy na
głowie ze zgrozy słupem by stanęły, i szedł dalej. Jego zgroza nie przejmowała; lecz wstręt w
nim budziły postacie tych maruderów, obdartych, odrapanych, poznaczonych sińcami na twarzy i pijanych.
Ale słusznie powiedziano: „kto szuka, ten znajdzie”. Jan, który nie mógł szatana wywołać
formalną supliką, znalazł go pod postacią towarzysza podróży, jakiego mu dał przypadek. Na
drodze pomiędzy Sunikami a Żabotynem, gdy minął karczmę w lesie, przy której ta droga
krzyżuje się z inną, prowadzącą z Hołowatki i Hulajgrodu do Bereżniaków i Rajgródka, dopędził jakiegoś człowieka idącego sobie powoli i grającego na drymbie38 (dromli). Jan dopędziwszy go zwolnił kroku, a to dlatego, żeby przypatrzyć się temu artyście polowemu, który
wciąż grał na nic nie zważając. Niesforne tony plątały się mu w gębie, lecz była w nich pewna
melodia, śpiewająca na nutę ukraińskich dum. Grajek niekiedy drymbę z ust wyjmował i wykrzykiwał głośno;
– Hu-ha!
I znów grał.
„Czy on pijany, czy wariat?” – myślał sobie Jan. Prędzej jednakże zakrawał na wariata, bo
szedł krokiem pewnym.
Jan szedł za nim powoli, przypatrywał się mu i przysłuchiwał.
Raptem drymbista zatrzymał się, odwrócił i rzekł do Jana:
– Ja sobie gram, bo mi wesoło na świecie. Uciekłem od pana, od ojca i matki i jestem teraz
panem świata. I co mnie kto zrobi?
Jan nie wiedział, co mu na tę przemowę odpowiedzieć. Jakoż rzeczywiście nie byłoby co
odpowiadać, gdyby podobieństwo położenia nie pociągnęło Jana ku drymbowemu artyście,
którego powierzchowność młoda i nie sterana świadczyła o prawdzie zeznania. Więc odparł:
– I ja tak samo uciekłem ze szkół, od ojca i matki.
– A – przerwał muzyk – kiedy tak, to bądźmy towarzyszami. Będzie nam we dwóch weselej. Nazywam się Pańko Hryb, a ty?
– Iwan Peczerycia – odrzekł Jan ukrywając rodowe nazwisko, dlatego że mając je wymówić za język się ugryzł i wyraz ,,Jarnicki” nie chciał mu przez usta przeleźć.
– Peczerycia i Hryb, a! to dobrześmy się zeszli, bo i p e c z e r y c i a (pieczarka) jest niby
h r y b e m (grzybem). Gdzież ty, Peczerycio, idziesz?
– To i ja przed siebie. Idźmy razem.
38

D r y m b a, dromla, drumla – instrument muzyczny zbliżony do ręcznej harmonijki; rozpowszechniony w w.
XVIII na Ukrainie, u południowych Słowian, a szczególnie wśród Cyganów.
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– Dobrze.
– Umiesz ty grać na drymbie?
– Nie umiem.
– I, to łatwo się nauczyć, ot patrz.
Wziął instrument w zęby, lewą ręką go przytrzymywał a prawą począł kiwać palcem przed
ustami, uderzając z lekka o sprężynkę, która brzęczące wydawała tony. Tak grając szedł powoli. Obok niego postępował Jan. Nagle przestał grać.
– A co? – zapytał.
– Niczego – odparł Jan.
– Człowiek się przynajmniej nie nudzi.
– Prawda.
– Czemuś ty sobie drymby nie kupił?
– Nie przyszło mi na myśl.
– Może nie miałeś za co?
– Znalazłoby się.
– Ja tę drymbę kupił za ostatnie dwa grosze. Jak się zepsuje, nie będę miał za co drugiej
kupić.
– To ja ci kupię.
– Dziękuję. A jak i ty nie będziesz miał za co?
I nie czekając na odpowiedź znów się wziął do grania; lecz gdy energiczniej palcem potrącił, sprężynka pękła i Pańko cisnął instrument o ziemię.
– Trzysta diabłów – zatajał. – Ot i po drymbie. Pamiętaj, że mam twoje słowo, kupisz mi
drymbę w Czehrynie.
– W Czehrynie? – zapytał Jan trochę zdziwiony.
– A tak, tam są sklepy, a w sklepach drymby.
– Kiedyż my tam zajdziemy?
– Za trzy, cztery dni. Moglibyśmy zajść jutro, ale po diabła nam się śpieszyć. Nim zajdziemy, to jeszcze kogoś ze swoich napotkamy.
– Jakich swoich? – zagadnął Jan.
– Dobrych chłopców, co do Czehryna zaglądają na jarmarki i sprzedają, czego nie kupili.
Ja ich znam, het, wszystkich. Ja im pomagał konie wyprowadzać i oni mi obiecali, że kiedyś
ohulamy razem w Czehrynie u Mordka. Hej, od dawna już rzeka tam na mnie i sycony miód, i
wino, i wódka, i wszelaka wszelakość. Twoje szczęście, panie Peczerycio, żeś się ze mną zeszedł. Powiem im: „to mój druh”, i będziemy razem pili, ta hulali. Tylko pamiętaj, jak słowo
piśniesz, to, żebyś ty się pod ziemię schował, oni ciebie i pod ziemią znajdą i jak tego psa
ubiją, bo tam nad nimi stoi Hańczar, a Hańczar jeden jeszcze pamięta Smilca.
Nazwisko „Smilca” było dla Jana wyrazem zaklęcia. Jak tylko mu się o uszy obiło, znikł
cały wstręt, który w sobie uczuł poznawszy, że ma za towarzysza złodzieja koni, który, służąc
snadź w jakimś dworze, był z innymi złodziejami w zmowie i pomagał im okradać znajome
sobie stajnie.
„Pal go diabli – pomyślał sobie – przecie nie zmuszą mnie kraść koni”.
Zapomniał o tym, że „kto z kim przestaje, takim się staje”. W myśli mu stało tylko to, że
nadarza mu się zręczność uchwycenia końca nitki związanej z imieniem Smilca.
Przewidywanie Pańka ziściło się. Nim doszli do Czehryna, spotkali się z kilkoma „znajomymi”, z którymi zaznajomił się i Jan. Liczba jednakże tego rodzaju „znajomych” wzrosła
ogromnie w Czehrynie, gdzie trafili na jarmark.
W zajezdnym domu, który zajezdnym nazywał się tylko z powodu zewnętrznego kształtu,
bo od niepamiętnych czasów nikt do niego nie zajeżdżał, znajdowała się główna kwatera
wszelkiego rodzaju włóczęgów. Była tam zbieranina najróżnorodniejsza wieków, stanów i
wyznań. Starzy i młodzi, szlachcice i nieszlachcice, chrześcijanie i niechrześcijanie tłoczyli
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się w dwóch obszernych izbach, pod opiekuńczymi skrzydłami starego i poważnego Mordka,
który w zgrai tej grał rolę rozjemcy i najwyższego sędziego. U Mordka, pomimo że dom jego
stał w rynku, złodzieje byli bezpieczni, jak w niezdobytej cytadeli. Miał on jakiś czar, którym
otaczał mieszkanie swoje, że nikt nie widział, ani słyszał, co się tam dzieje.
A działy się tam sceny godne pędzla najznakomitszego z rodzajowych malarzy. Mógłby on
z nich stworzyć szereg obrazów pod tytułem „handel cudzą własnością”. Dom Mordka był
targowicą, na której ten handel odbywał się z całą swobodą. Schodzili się sprzedający i kupujący, rozkładano towary, targowano się i zapijano mohorycz 39. I czym tam nie handlowano!
Od dziecinnych pieluch i powijaków począwszy, wszystko, co służyć może do okrycia ludzkiego ciała, wszystko, co służy do ozdoby i wygody, mieniało się na gotówkę sposobem licytacji. Kupcy podkupywali jeden drugiego. Jeden dawał grosz, drugi dwa, trzeci trzy i tak
dalej i podnosili nieraz cenę niektórych artykułów do rzeczywistej ich wartości, na czym
sprzedający najlepiej wychodzili. A ile w tym handlu występowało na jaw namiętności! jaki
objawiał się cynizm! Tego opisać za nic bym nie potrafił. Sprzedający bowiem powinien był
zadeklarować, w jaki sposób i gdzie przyszedł do posiadania sprzedawanego przedmiotu.
Było to koniecznym dlatego, żeby kupujący, który kupował na to, aby potem odprzedać, nie
ofiarował kupionego artykułu dawniejszemu jego właścicielowi. Z tego powodu najposzukiwańszymi były rzeczy po nieboszczykach.
– Hej! mam żupan, lity pas, kozłowe buty – wołał na przykład jeden z towarzystwa.
– Ny, pokaż – pytał kupujący.
– Patrzaj! – i tkał sprzedający kupującemu towar pod nos.– Patrzaj, cała pierś zwalana.
– To źle, że zwalana, to tego nikt z taką plamą nie kupi.
– Głupiś! Ty plamę wymyjesz i będziesz miał nowy żupan.
Świadek podobnych rozmów, Jan, maluczkim się uczuł wobec ogromu zbrodni, jaką ta
zbiorowość przedstawiała, i stanął pomiędzy dwiema ostatecznościami: albo się schować
gdzieś pod ziemię, albo wyrównać wzorom, jakie miał przed oczyma. Nie wiedział, co począć; i tak było źle, i owak źle. Schować się nie sprowadziwszy władzy publicznego bezpieczeństwa, ażeby otoczyła tę jaskinię i uwolniła okolicę od plagi, było wszystko jedno, co
przyłożyć do tej plagi rękę. Wybrał więc drogę pośrednią. Powiedział sobie:
– Romulus zebrał łotrów i założył Rzym40. Czemużbym i ja tego nie potrafił?
I na zadatek przyszłości swego Rzymu upił się raz, drugi i trzeci.
Po pijanemu prawił złodziejom i zbójom o wilczycy i luperkaliach41. Oni to doskonale zrozumieli przyznając, że człowiek wówczas dopiero coś wart, kiedy żyje po wilczemu, a w luperkaliach dostrzegli pierwiastek wyrazu łupić, co im się podobało. Obiecywali też sobie pociechę z młodego adepta, a adept obiecywał sobie, że założy Rzym i zostanie Romulusem.
Anachronizm ten poprowadził Jana na bezdroże, na którym długo, długo się błąkał. Sam
Hańczar, posłyszawszy od niego o błogosławieństwie Smilca, wziął go pod osobistą swoję
opiekę, a dowiedziawszy się, że był w szkołach i umie czytać i pisać, natychmiast zużytkował
jego talenta.
– Siądź no i napisz pięknie list od szlachcica, co mieszka w Janówce, do szlachcica, co
mieszka w Topiłówce. Napisz: oberwało mi palec, to nie mogę sam pisać, ale proszę wielmożnego imć pana dobrodzieja, ażebyś przyjechał do mnie na chrzciny, na ten a ten dzień.
Urodził się mi syn i życzę sobie, ażebyś go pan do chrztu trzymał. Ale pamiętaj, napisz to tak,

39

M o h o r y c z – litkup; opijanie interesu wódką.
R o m u l u s z e b r a ł ł o t r ó w i z a ł o ż y ł R z y m – starorzymska legenda głosi, że Rzym został założony przez bliźnięta: Romulusa i Remusa, wykarmione w niemowlęctwie przez wilczycę. Dla zaludnienia miasta
Romulus (pierwszy król Rzymu) ogrodził na Wzgórzu Kapitolińskim gaj, nazwany a s y l u m i ogłosił wolność
dla wszystkich zbrodniarzy, którzy tam zamieszkają.
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L u p e r k a l i a – uroczystości na cześć rzymskiego bożka – Pana Lykejskiego.
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wiesz, po szlachecku. A ty, Pańku, pojedziesz z tym listem i odpis przywieziesz do mikołajowskiej karczemki. Rozumiesz?
Jan chrząknął, przez chwilkę się zawahał, bo domyślał się, o co chodzi, lecz skończył na
tym, że żądany list napisał, podpisał, złożył, zapieczętował, zaadresował i wręczył Pańkowi, a
sam z Hańczarem, który już nie miał co robić w Czehrynie, i z kilku jeszcze innymi, którzy
różnymi poszli drogami, udał się do umówionej karczemki, gdzie z otwartymi przyjęto ich
ramiony.
Za kilka godzin powrócił Pańko i przyniósł list. Jan musiał go rozpieczętować i głośno
przeczytać. Topiłowiecki szlachcic przyjmował zaprośiny i wymienił godzinę, o której z domu z żoną i synem wyruszy.
– No, to i nam pora ruszać – odezwał się na to Hańczar i zawołał:
– A nu, chłopcy – przynieście, co potrzeba. Na tę komendę zjawiły się w karczemce rusznice, noże i buławy, i cały rynsztunek potrzebny do uzbrojenia sześciu ludzi. Broń została
rozdaną, amunicja rozdzieloną i szajka pociągnęła na stanowisko wybrane w jarze, na drodze,
którą miał szlachcic przejeżdżać.
Jana przejmował strach, od którego wszystka krew w żyłach mu stygła i nogi pod nim dygotały. Szedł jak na ścięcie, ale szedł – i wziął udział w napadzie, bierny wprawdzie, ale wziął.
Wyprawa powiodła się jak najpomyślniej. Szlachcic się prawie nie bronił, tak znienacka
był otoczony. Za pierwszym strzałem, który powalił z kozła woźnicę, konie się spłoszyły,
rzuciły się w bok i powóz wywróciły, a splątawszy się pomiędzy drzewami, porwały uprząż i
stanęły. Cała więc zdobycz oddała się sama prawie zbójom w ręce. Szlachcic, szlachcianka,
małoletni ich synek i woźnica zostali pomordowani, bez względu na to, że wszyscy razem i
każde z osobna błagali o życie oddając to, co mieli, i przyrzekając jeszcze okup. Janowi
chciało się płakać. Rozczulenie jego nie uszło uwagi rozbójników. Jeden z nich zatajał i zamachnął się na niego buławą – i byłby mu łeb rozwalił, gdyby nie Hańczar, który zatrzymawszy ramię towarzysza rzekł:
– Niech płacze, a niech pisze. Gdyby nie on, nie mielibyśmy dzisiejszego połowu.
Rzeczywiście, łup był bogaty; cztery dzielne konie, kosztowna odzież, wykwintna pościel i trochę pieniędzy. Wszystko to przeniosło się naprzód do mikołajewskiej karczemki, następnie do
Mordka i zostało rozprzedane. Z podziału Janowi dostało się dwieście sześćdziesiąt trzy złotych.
Nie będę namawiał czytelnika, ażeby po tym wypadku psychologicznie nad duszą Jana się
zastanawiał. Powiem tylko, że to nie była pierwsza jego zbrodnia. Popełniał on ją nieraz myślą, a w tym zdarzeniu myśl przeszła w stan uczynku i nic więcej. Rąk we krwi nie zbroczył,
to prawda, i w sumieniu własnym w tym szukał usprawiedliwienia; lecz sumienie powiadało
mu, że był głównym sprawcą morderstwa czterech ludzi. Zrazu nad tym bolał i zalewał głos
sumienia wódką. To tyle tylko sprawiło, że się przyzwyczaił do trunku i zagłuszył w sobie
sumienie, i nieznacznie, powoli, wciągnął się w rzemiosło, którym się bawił nie z zamiłowania ani z potrzeby, ale dlatego tylko, że się wciągnął. I nigdy własnymi rękami krwi nie przelewał, ale też nigdy nie odmawiał koleżeńskiej usługi, gdy go który z dowódców o to poprosił. Stał się więc pewnym rodzajem zbójeckiego adwokata, poznał wszystkie ich interesa i
stosunki wszystkich właścicieli, dzierżawców, kupców i zamożniejszych nawet włościan na
przestrzeni pomiędzy Czehrynem, Zwinogródką, Bohusławiem i Kaniowem i umiał tak rzeczy kombinować, że rozlewu krwi było mało, a korzyści dużo. Z tego powodu pomiędzy rozbójnikami posiadał powszechny szacunek, a nie odmawiał mu go i sam Mordko, u którego,
ile razy przebywał w Czehrynie, miał gratis pomieszkanie i utrzymanie. Resztę czasu przepędzał na włóczędze z miejsca na miejsce, a trwało to przez całe dwadzieścia lat. Mijały dnie,
miesiące, lata, zmieniały się okoliczności; Jan, a raczej Iwan Peczerycia, szedł naprzód i naprzód jak wół w jarzmie, zawsze czynny, często pijany. Rzym, Romulus, luperkalia, Belzebub, Smilec wywietrzeli mu z pamięci.
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X
Wszystko ma swój koniec. Rzemiosło Jana, aczkolwiek nabrał w nim niepospolitej wprawy i wielkiego doświadczenia, nie mogło się ostać wobec zmienionych okoliczności i podwojonej czujności.
Jan pod koniec swojej na tym polu kariery rozwinął nadzwyczajną zręczność, mogącą iść o
lepsze ze zręcznością rzezimieszków stołecznych. Kiedy szajka została obsaczoną i przetrzebioną, on ją na nowe przerzucił pole, zebrał niedobitków, uorganizował ich, wyznaczył każdemu rolę i począł odegrywać dramat oszustwa, dla którego teatr rozszerzył na całą okolicę;
słowem, zawiązał spółkę mającą na celu eksploatacją kraju. Spółka ta miała statuta ustne,
które każdy z członków obowiązany był umieć na pamięć. Główna w niej rolę grał sam Jan, a
rola ta zależała na tym, że pod rozmaitymi w różnych miejscach występował postaciami, pod
którymi wchodził do domów i po prostu okradał. Raz krążył w charakterze kupca, to znów
podróżującego pana. Zajeżdżał do dworu powozem, z żoną, dziećmi i liczną służbą, prosił o
gościnność i uzyskawszy takową wiązał domowników, zabierał wszystkie kosztowności, odjeżdżał i uciekał, by w innym miejscu pod inną pojawić się postacią. Na Pobereżu długo pamiętano pewnego kapitana bez ręki, który powracał niby z wojny i kilka zamożnych obrabował domów. Spólnicy jego to samo robili po pomniejszych dworkach, karczmach i włościańskich chałupach. Rozboje nowe przybrały formy.
Lecz i w tych nowych formach czujność władz bezpieczeństwa nie dozwoliła im długo
chodzić. Członkowie spółki jeden po drugim dostawali się do więzienia i sam Jan kilka razy o
mało że nie wpadł w ręce sprawiedliwości, posiadającej jego rysopis i wiedzącej, że się nazywa Iwan Peczerycia. Kursorie42 oznajmiły o tym i publiczności.
,,Źle – pomyślał sobie Jan – trzeba na jakiś czas przycupnąć.”
Przycupnął na chersońskich stepach, gdzie jeden z osadników, którego stajnia służyła jako
schronienie dla potrzebujących przechowania koni, dał mu przytułek. Peczerycia przepadł
niby kamień w wodzie.
W stepach, w samotni, z konieczności przyszło rozmyślanie.
Zamyślił się Jan nad sobą i myślał tak przez kilka miesięcy, biorąc jeden po drugim wypadki swego życia i analizując je.
Rezultat tej analizy był bardzo smutny.
– Mogłem być szczęśliwy – mówił do siebie i zapytywał: – jak?
Szczęście po raz pierwszy w życiu zaczęło się mu przedstawiać pod postacią cichego
domku, dobrej żony i ładnych dziatek. I stawał mu w pamięci obraz dworku Pudhorskich.
I powoli poczęła się w sercu jego rozrastać tęsknota za tym, co by być mogło; co by być
mogło, gdyby nie: ,,Przeznaczenie” – powiadał.
Na przeznaczenie zwalał całą winę. Ono, według, niego było głównym całego złego powodem; ono go oddało w ręce Smilca, ono ze szkół wypędziło, ono zetknęło z Pańkiem, ono
rozdmuchało jego wyobraźnię i złe skłonności w duszy zaszczepiło. Nie mógł jednakże temu
zaprzeczyć, że pomimo złych skłonności, gdyby był tylko zechciał, mógł był sobie stworzyć
ciche, domowe szczęście. I nasunęło się mu pytanie:
– Czy szczęście tak ode mnie uciekło, że już nie mogę go osiągnąć? Czy nie ma środków
sprowadzenia go?
Więc z kolei rzeczy począł zastanawiać się nad środkami. Nie mógł wrócić na łono rodziny: ojciec – wydziedziczywszy go i przekląwszy za to, że ze szkół uciekł – umarł; po ojcu
wkrótce umarła matka; z braci jeden przepadł gdzieś bez wieści, drugi ożenił się, sprzedał
42

K u r s o r i a – (kurenda) list okólny.
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ojcowiznę i wyniósł się w dalekie okolice; siostry powychodziły za mąż. Nie miał krewnych –
a raczej miał, ale ich nie znał – którzy posłużyć by mogli jako pośrednicy pomiędzy nim a
tym światem, względem którego postawił się w roli burzyciela. Nie miał nikogo, wyjąwszy
jednego Podhorskiego. Bijąc się z myślami do następującego przyszedł wniosku:
,,Kupić, nie kupić, potargować wolno.”
Postanowił spróbować. Ułożył więc sobie cały plan i przystąpił do wykonania onego. Po
kilkomiesięcznym pobycie w stepach, dowiedziawszy się, że ustały poszukiwania za Peczerycią, postanowił powrócić w swoje strony, ale w skórze takiej, której by nie potrzebował zrzucać, więc pod własnym imieniem i nazwiskiem. Chodziło tylko o to, ażeby upowodować długą nieobecność. W wynalazczym umyśle Jana znalazła się i na to rada. Powodem dwudziestoletniej nieobecności jego miał być handel, któremu jakoby się oddał i dla którego dalekie
zwiedził strony: był w Odessie, z Odessy wypłynął okrętem, pływał po morzach, błądził po
zamorskich lądach, gdzie zdarzało się mu mnóstwo nadzwyczajnie ciekawych wypadków.
Uzbrojony w tę historią, której prawdopodobieństwo spoczywało w owoczesnym nastroju
umysłów, bawiących się wieściami o kolosalnych fortunach, z jakimi pojawiać się mieli ludzie za przepadłych uważani, udał się do Odessy, oporządził się i z Odessy własnym powozem, pocztowymi końmi pojechał wprost do Humania.
Przyjechał do Humania w parę dni przed św. Piotrem i Pawłem. Przyjazd jego miał minę
niepospolitego zdarzenia. Żydki zagadali jednym głosem:
– Wielki pan.
I szeptali pomiędzy sobą:
– Handel, handele, Odessa, morze.
Zajął apartament w jednym z najporządniejszych zajezdnych domów i lśnił wzrok zaglądających faktorów cienkością bielizny, wytwornością pościeli, pięknością aksamitnego szlafroka, bogactwem srebrnej, wyzłacanej toalety, przepychem dywanów.
Gospodarz zajazdu przyszedł złożyć mu swoje uszanowanie.
– Cóż tu słychać, panie kupiec? – zapytał go Jan od niechcenia.
Kupiec się ukłonił jarmułką i odpowiedział, że nic nie słychać.
– Humań się odmienił, ani go poznać.
– Jaśnie wielmożny pan znają nasz Humań?
– Jakżebym znać nie miał! Przecież tu do szkół chodziłem. I począł rozpytywać o różne
rzeczy: o prefekta, o profesorów. Jedni pomarli, drudzy w inne wynieśli się okolice.
– Ileż tu zmian! – zawołał Jan. – Jadąc tu myślałem, że znajdę kogoś ze znajomych.
– Jaśnie wielmożny pan przyjeżdża z daleka? – zapytał gospodarz nieśmiało.
– Jadę z Odessy, ale do Odessy przyjechałem morzem z daleka. Tłukłem się po świecie
bardzo długo. Takie życie już mi się sprzykrzyło. Przyjechałem w swoje strony, bo chciałbym
odpocząć, chciałbym nabyć majątek.
– Nu – podchwycił Żyd, zelektryzowany wyrazem ,,majątek” – to nie tak trudno. Jak są
pieniądze, to nabyć majątek łatwo. A jakiego by jaśnie wielmożny pan życzył sobie majątku?
– Niewielkiego, ot, dusz dwieście, trzysta.
Żyd aż się zachłysnął i mimowolnie ukłonił się Janowi, który począł go rozpytywać o
wsie, jakich nazwy z dawnych niby czasów utkwiły mu w pamięci. Z kolei wymienił Talne i
zapytał:
– Cóż się stało z Podhorskim, który tam miał część? Może i on umarł?
– Nie – odparł Żyd. – W Talnem mieszka zięć pana Podhorskiego, a on sam w Babanówce.
Jaśnie wielmożny pan jego zna?
– Znam.
– Uf, cóż to za pan! taki rozumny!
– Miał dużo dzieci.
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– Dużo dzieci i dużo pieniędzy – podchwycił Żyd. – Synowie się pożenili, córki za mąż
powychodziły, tylko jest jeszcze jedna panna, taka śliczna, że to ha!
Jana w głębi piersi niby coś ugryzło. Podhorscy nasunęli mu myśl o żonie i dzieciach.
Mieli pannę na wydaniu. Myśl ta i ta panna zbiegły się w jedno. Więc zapytał:
– Gdzież ta Babanówka?
– Pod Winnicą czy pod Niemirowem. Państwo Podhorscy przyjeżdżają do Humania. Może
i teraz przyjadą.
Jan nie prowadził już dalszej z gospodarzem zajazdu rozmowy. Myśl o pannie Podhorskiej
rozmarzyła go. Zakochał się w niej na niewidzenie.
Na św. Piotra i Pawła bywał w Humaniu zjazd szlachty i zabawy: iluminacja Zofiówki,
bale, teatr, wizyty. Jan wziął w tym wszystkim udział i pozabierał znajomości, pomiędzy którymi odszukał kilka datujących z czasów szkolnych.
Na balu, gdy się rozpatrzył w tłumie, uderzyła go jedna piękność czarnooka, czarnobrewa,
słuszna, powiewna, ubrana w białą suknię i w zielony wianeczek, który cudnie odbijał od kruczych, bujnych warkoczy.
– Co to za panna? – zapytał jednego ze znajomych.
– Panna Tekla Podhorska – odpowiedział zapytany i dodał: – Niczego.
Jan westchnął. Panna Tekla należała do tego rodzaju piękności, co to wzbudzają na raz
dwa uczucia: miłość i cześć; miłość, pociągającą ku niej od pierwszego wejrzenia, i cześć,
trzymającą pociągniętego w oddaleniu i przejmującą go pewną bojaźnią, podobną do tej, jakiej pobożni doznają na widok naczyń świętych. Jan od pierwszego na nią oka rzutu doznał
tych uczuć – i jednego, i drugiego; do pierwszego był przysposobionym, drugie powstało w
nim niespodzianie. Przypatrywał się pięknej kobiecie z daleka i napatrzeć się nie mógł, ale
zbliżyć się nie śmiał.
Cały bal przeszedł na przypatrywaniu się. Nieznany gość zawitał do zepsutego serca i zapanował nad nim samowładnie. Jan pokochał tym silniej, że pokochał po raz pierwszy w życiu, że liczył lat czterdzieści i że naprzeciwko miłości stanęła zbrodnia.
– Ona taka piękna, czysta, niepokalana! a ja taki zbrodniarz! – zawołał do siebie, pod wyrazem ,,ona” nie pannę Teklę, ale miłość rozumiejąc. – O! czemuż ona nie zaskoczyła mnie
pierwej, dawniej, kiedy miałem lat dwadzieścia. O, ja nieszczęśliwy!
Po raz pierwszy w jego sercu pierwiastek dobrego wydał pierwiastkowi złego walkę.
Jan nie mógł sobie dać rady. Nazajutrz po balu poszedł do kościoła na poranną mszę. W
kościele mało było ludzi. Nie śmiał podejść ku ołtarzowi. Zatrzymał się przy progu, ukląkł,
chciał się modlić, nie mógł. Jakaś jednakże nieprzeparta siła trzymała go na kolanach. Na
stopniach ołtarza klęczały dwie kobiety pogrążone w modlitwie. Nie widział oblicza tych kobiet, ale przeczucie mówiło mu:
– To matka, a to córka, to pani Podhorska, a to panna Tekla.
Te wyrazy były całą jego modlitwą, a ilekroć w myśli je wymówił, głęboko westchnął.
– To matka, a to córka.
Rzeczywiście, były to one. Wysłuchawszy mszy wstały i wyszły. Jan wstał także, chciał
im zajść drogę, pozdrowić i przypomnieć dawną znajomość. Wstał, wyszedł za nimi, lecz nie
miał odwagi ust otworzyć. W przechodzić spotkał się tylko ze wzrokiem panny Tekli, a w
tym wzroku ujrzał całe niebo szczęścia, które go olśniło.
Panie wsiadły do upakowanego powozu i odjechały. Przy wsiadaniu panna Tekla uroniła
kilka kartek. Jan poskoczył i podjął te kartki w zamiarze oddania ich właścicielce; lecz powóz
tymczasem odjechał i Jan pozostał z kartkami w ręku.
Te kartki wydały się mu poświęconym skarbem.
,,Oddam je jej w Babanówce” – pomyślał w pierwszej chwili i poszedł do siebie.
– Cóż to za kartki?
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Rozwinął, przeczytał. Były to modlitewki ręką panny Tekli przepisane, a pomiędzy nimi
bukiecik zasuszonych ziół, zapewne pamiątka z obchodu Bożego Ciała. Pierwszej modlitwy
tytuł był następujący: ,,Modlitwa o łaskę poznania, zamiłowania i wypełniania powinności
swoich”; drugiej: „Modlitwa za rodziców”; trzeciej: ,,Modlitwa za rodzeństwo i rodzinę”;
czwartej: „Modlitwa za nieprzyjaciół”. Niektóre wyrażenia w tych modlitwach były podkreślone, na przykład: „niech nikomu zgorszeniem, każdemu zbudowaniem, nikomu zawadą,
każdemu pomocą i osłodą będę”. W tych modlitwach, w tych podkreśleniach przebijała się
cała piękność dziewiczej duszy.
Jan wziął jeden ze swoich pugilaresów, wyrzucił z niego wszystko, ułożył w nim modlitewki i bukiecik i starannie czarną obwiązał go wstążeczką.
– Oddam to jej w Babanówce – mówił sam do siebie. I począł się powoli wybierać. Lecz
nagle ręce mu opadły.
– Jak ja przed nią stanę? – zawołał z akcentem niewypowiedzianego jakiegoś żalu w głosie. – Co ja jej powiem? Ja, zbrodniarz!
Usiadł, oczy rękami zasłonił i zamyślił się. Kiedy niekiedy wymawiał poszeptem wyrazy:
– Ona taka święta, ja taki zbrodniarz!
Po chwili zawołał miszurysa43 i kazał sobie przynieść wódki. I pił szklankami. Po każdej
szklance oczy mu się coraz bardziej iskrzyły, szerokimi krokami chodził po pokoju i rękami
wymachiwał.
Z tej zadumy wyprowadził go jakiś jegomość, który z wizytą przyszedł i bawił go rozmową o brukowych wiadomościach, które w ogromnym mnóstwie po takim ważnym jak bal w
Humaniu wypadku krążyły. Bawił go i w końcu oznajmił, że w tymże samym domu, tylko
przez sień, zorganizował się przyjacielski sztosik.
– Grają? – zapytał Jan z gorączkową niecierpliwością. – A ja nie mógłbym się przystawić?
– Czemu nie, właśnie miałem panu zaproponować. Wieczorem nie ma co robić. Dużo ludzi
się już porozjeżdżało, za przykładem pani Podhorskiej, która wyjechała dziś rano i uwiozła
królową piękności.
– Gdzież to grają?
– Służę panu – rzekł znajomy pokazując ręką drogę.
Jan przeszedł przez sień i wszedł do izby, w której znalazł z półtora tuzina szlachciców
różnego wieku, zgromadzonych około dużego, zielonym suknem obitego stołu. Izbę napełniał
dym tytoniu i odór trunków. Trzymający bank i ten, co Jana wprowadził, mrugnęli do siebie.
Ten ostatni przystawił mu krzesło tuż obok bankiera, który mu z grzecznym uśmiechem podał
trzynaście poniterek44.
Jan je stasował, wyjął pierwszą lepszą ze środka i postawił nie odkrywając.
– Co pan stawia? – zapytał bankier.
– Powóz – odrzekł Jan.
Całe towarzystwo spojrzało na niego ze zdziwieniem.
– Pan zaczyna od fantów? – rzekł bankier.
– Może nie ma gotówki – ktoś dodał.
– Gotówkę mam – odrzekł Jan i na dowód wysypał na stół z sakiewki złoto i pokazał pugilares napełniony tysiącrublowymi bomażkami 45. – Stawiam powóz, bo tak mi się podoba.
– Cóż powóz wart?
– Zapłaciłem trzysta dukatów.
– Za gruba stawka, zerwiesz pan bank od razu.
– To niech idzie w pięćdziesięciu dukatach – rzekł Jan z niecierpliwością.
Bankier nic na to nie odpowiedział, tylko zaczął ciągnąć.
43

M i s z u r y s – posługacz w zajeździe.
P o n i t e r k i – karty, na które się stawia w grze hazardowej.
45
B o m a ż k i (z ros.) – papierki.
44
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Podczas kiedy on rzucał karty na prawo i na lewo, Jan ściągnął swoje poniterkę, schował ją
nie odkrywając i rzekł obojętnie:
– Przegrałem.
W ten sam sposób postawił toaletę, zegarek, pościel, dywany, szlafrok, suknie, bieliznę,
tłumoki, walizy, słowem wszystko – i wszystko przegrał. Obecni zaprzestawszy poniterować
z zadziwieniem spoglądali to po sobie, to na niego i każdemu na ustach wisiał wyraz:
– Wariat.
Gdy przegrał Jan wszystko, rzekł:
– No, już nie mam co stawiać.
– Stawiaj pan pieniądze; może karta panu pójdzie i odbijesz fanty – powiedział bankier.
– Pieniądze zdadzą się na co innego – odparł Jan i zawołał: – Hej! miszurys!
Miszurys zjawił się w mgnieniu oka.
– Zawołaj gospodarza.
Za chwilkę stawił się gospodarz.
– Wszystkie moje sprzęty są własnością tego pana – rzekł Jan do tego ostatniego, pokazując ręką na bankiera. – Daj mi mój rachunek.
Żyd wziął ze stolika kredę i począł pisać:
– Stancja przez dni cztery, dziennie po trzy ruble.
– Nie nudź mnie! – zawołał Jan. – Prędko i jednym słowem powiedz, com ci winien, rubli
trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt?
– Nu, niech będzie pięćdziesiąt – odpowiedział prędko Żyd podchwytując ostatni wyraz.
– Masz, a to dla miszurysa.
Rzucił Jan na stół pięćdziesiąt kilka rubli, wstał, czapkę włożył na głowę i nic nikomu nie
mówiąc, nikomu na pożegnanie głową nawet nie kiwnąwszy, wyszedł zostawiając w największym zdziwieniu gospodarza domu, miszurysa, bankiera i poniterów, którzy wszyscy razem
po jego odejściu wymówili:
– Wariat.
A jeden z towarzystwa odezwał się:
– Ale Wicuś nieźle na tej wariacji wyszedł, oporządził się jak do ślubu. Wygrał parę tysięcy dukatów.
– Wygrał? – podchwycił ktoś inny. – Powiedz raczej, że dostał w prezencie, bo ten poniterek nie odkrywał i sam nie patrzył na nic.
– Prawda, prawda – zawtórzyło cale towarzystwo i zaprzestawszy gry długo w noc zastanawiało się nad dziwactwem tego nieznajomego jegomości, bawiąc się rozmaitymi przypuszczeniami osnutymi na temacie: co też on z sobą zrobi?
Jan wyszedł na miasto i długo w noc błądził po ulicach Humania.
Obchodził wszystkie, budzące dawne wspomnienia zakątki. Był pod klasztorem; był pod
domkiem, w którym niegdyś jako student mieszkał; był pod gruszą, pod którą zaklinał szatana; był pod kościołem. Śliczna, letnia, księżycowa noc usposabiała jego umysł do marzeń. Jan
przeniósł się myślą w ubiegłe czasy i zdawało się mu, że odmłodniał, że znowu został studentem. Pod dworkiem, w którym mieszkał, podrzucił kilka tysiącrublowych bomażek.
,,Znajdzie – pomyślał o kobiecie, która była jego gospodynią – to ją uszczęśliwi, ona była
biedna i... uczciwa.”
Wyraz „uczciwa” wydał mu się jakimś nowym a pięknym.
Pod kościołem zatrzymał się przy skarbonce na ubogich i wsypał do niej garść dukatów. I
powiedział do siebie:
– Dobry uczynek.
Wyrazy „dobry uczynek” wydały się mu nadzwyczajnym wynalazkiem.
Stojąc pod kościołem przypomniał sobie pannę Teklę: jak ona przed ołtarzem klęczała, jak
się modliła, jak wstała, wyszła i na nim wzrok zatrzymała.
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– Tędy szła – mówił do siebie – tu jej nóżka dotykała się kamieni, a tam na prochu ulicy
ślad wycisnęła. A tam się wzniosła na stopień powozu.
Kochał się jak student, jak starzec, jak zbrodniarz. Wszystkie te rodzaje miłości zlały się w
jeden, który na wskroś całe Jana jestestwo przeniknął.
– Tędy pojechała – mówił dalej. – Tu koła jej powozu zostawiły ślady.
Przypatrywał się drodze szukając śladów, które dawno wiatr zasypał, i... poszedł.
Poszedł – i nastąpiła dla niego trzecia i ostatnia epoka życia, którą można nazwać epoką
pokuty.
Życie jego podzieliło się na trzy epoki: pierwsza bierna, druga czynna, trzecia pokutnicza.
Każda z nich trwała równo dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat przygotowywał się do zbrodni,
dwadzieścia lat brnął w występkach i dwadzieścia lat szedł do Babanówki z zamiarem oddania pannie Tekli zgubionych w Humaniu modlitewek.
Szedł i zajść nie mógł, nie śmiał. Kilkadziesiąt razy był pod samą wsią i wracał. Miłość go
ciągnęła, zbrodnia odtrącała i wodziła po świecie jak upiora, oprowadzając go i po miejscach
„dawnej szkarady”, i po miejscach, w których spodziewał się odczynić, spodziewał się, niestety! na próżno. Nic nie pomogło, że obszedł wszystkie miejsca cudami słynące; nic nie pomogło, że wszystkie pieniądze rozdał na kościoły, jałmużny i miłosierne uczynki; nic nie pomogło, że sługiwał po klasztorach, że w habicie i włosiennicy, bosymi nogami odprawił pielgrzymkę do Ziemi Świętej, że nabywszy kilka ksiąg o chrześcijańskim życiu traktujących,
nieustannie je odczytywał: nigdzie w niczym nie mógł wytrwać do końca, a to dlatego zapewne, że pokuta, którą czynił, nie miała na celu wyjednania przebaczenia w życiu przyszłym, lecz osiągnięcie nagrody w życiu ziemskim. Przez pokutę usiłował się odczynić, stanąć przed panną Teklą i powiedzieć jej:
– Kocham ciebie, aniele, chodź w moje ramiona! Będziemy szczęśliwi!
Z tego powodu coś go pędziło po świecie, którego środkiem ciężkości była dla niego Babanówka. Z tego powodu na różne rzucał się drogi: pielgrzymował, służył, dzieci uczył, a
wciąż krążył koło Babanówki mając w duszy obraz dziewicy-anioła, egzaltując w sobie namiętność, która go paliła, i nie mogąc poskromić drugiej, która stała się jego naturą. Kochał i
pił. Tyle tylko wymógł na sobie, że pijaństwo uregulował.
Na koniec, po dwudziestu leciech krążenia, zaszedł do Babanówki.
– Czy państwo Podhorscy w domu? – zapytał w karczmie.
– Jest pani – odpowiedziano.
– A panna?
– Panny nie ma żadnej.
– Panna Tekla.
– Panną była panna Tekla temu lat dwadzieścia, a dziś jest panią Zabłocką.
Janowi wydarło się z piersi głuche jęknięcie. On zapomniał o latach, które mu zbiegły jak
jeden dzień, i o tym, że panny, zwłaszcza piękne i posażne, mają zwyczaj za mąż wychodzić.
Stanęło mu w myśli tylko to, że bańka jego szczęścia, za którą tak długo gonił, rozbiła się. W
piersi zawyło mu jakieś złowrogie uczucie. „Czarnym – jak powiada Malczewski – myślom
głowę zwiesił”.
Poszedł do dworu. Było to nad wieczorem.
– Mogę widzieć się z panią Podhorską? – zapytał pierwszej spotkanej osoby.
– Proszę – była odpowiedź,
Wprowadzono go do schludnie i z pewnym wykwintem, dobry byt i gust oznaczającym,
ubranej izby, w której poważna spotkała go kobieta.
– Życzyłeś pan widzieć się ze mną – rzekła pokazując mu krzesło.
– Czy mam honor z panią Hryhorową Podhorską mówić?
– Tak jest, panie.
– Jestem Jan Jarnicki.
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– Jan Jarnicki! – podchwyciła kobieta. – To nazwisko nie jest mi obcym.
Jan przypomniał Talne i swoję chorobę. Pani Podhorska przypomniała sobie Jana.
– Mój Boże! to tak dawno. Byłeś pan wówczas młodziutkim człowiekiem. Wspominaliśmy o panu często z nieboszczką mamą i z nieboszczykiem moim mężem. Ach! tyle czasu!
Jakże ja się cieszę, że tak dawnego widzę znajomego! Muszę pana przedstawić mojej córce,
która była wówczas w kołysce, ale o panu słyszała.
I zawołała:
– Teklusiu! Teklusiu!
Na to wołanie weszła kobieta już niemłoda, ale jeszcze uderzająco piękna, poważna, majestatyczna.
– Oto moja córka, Tekla Zabłocka, a to pan Jan Jarnicki, który cię zna od dzieciństwa, który ciebie kołysał.
– Pan Jan Jarnicki? – powtórzyła pani Tekla – ten młody człowiek, co poszedł w świat i
zginął bez wieści?
– Ten sam, przypomniał sobie o nas po latach... Staruszka się zamyśliła i poczęła rachować.
– Na co rachować? – przerwała sama sobie – po tylu latach, ile ty żyjesz na świecie, to
znaczy...
– Czterdziestu – podpowiedziała pani Zabłocka.
Kobiety przysiadły się do Jana i pani Podhorska poczęła mu rozpowiadać całą czterdziestoletnią przeszłość: opowiedziała o wszystkich córkach i synach, o śmierci matki i męża, w
końcu i o tym, że Tekla ma zacnego i dobrego męża, ale Bóg nie pobłogosławił jej dziećmi,
aż w piętnastym roku pożycia, że zatem po ciosach, jakich rodzina doznała, od tego dopiero
roku rozpoczęło się prawdziwe szczęście w Babanówce.
I rzeczywiście, to szczęście tak było widocznym, że go niepodobna było ukryć. Dostatek,
spokój, zadowolenie i czystość sumienia jaśniały dokoła, roztaczając pod dachem babanowskiego dworu jakąś rajską atmosferę.
– Mego męża nie ma w domu – rzekła pani Zabłocka. – Za kilka dni powróci.
Jan nic nie mówił. W ponurym milczeniu patrzał na wszystko: i na otaczające go sprzęty, i
na panie, które go usiłowały rozweselić, i na małego Stasia, który z biczykiem w ręku wyskakiwał, udając zucha, przed matką i babką. Jego to wszystko gniewało. Przy herbacie dolewał
sobie dużo rumu, przed kolacją wychylił kilka kieliszków wybornej starki. Nie upił się, bo
przywykły do kwartowych libacyj, do upicia się potrzebował wiele; wypił jednakże tyle, że
wzburzył sobie krew do tego stopnia, który na barometrze pijaków oznacza rozzuchwalenie.
W tym nastroju poszedł spać. Posłano mu w pokoju, w którym była biblioteka i arsenał.
Pod ścianami stało kilka szaf z książkami, a na jednej rozwieszone były różne oręże, po największej części staroświeckie: samopały, pistolety w szczególnej oprawie, kindżały z rękojeściami ze słoniowej kości, noże z inkrustacjami na rączkach i deseniami na klingach i inne w
tym rodzaju bronie.
Jan zrazu na to nie zważał. W rozdrażnieniu, które go w drżenie wprawiło, wszedł do pokoju i zamknął się. Usiadł na łóżku i zapłakał. Wypłakawszy się, począł chodzić po pokoju
mówiąc sam do siebie jakieś oderwane wyrazy, zgrzytając zębami i ręce w kułaki zaciskając.
Na chodzeniu i rozmowie upłynęła mu połowa nocy. Kiedy koguty zapiały, drgnął, bo w ich
śpiewie dał mu się słyszeć ten sam chichot, który przed laty brzmiał w szumie wody na łotokach pod ojcowskim futorem. Drgnął, stanął i wpatrzył się w ścianę orężem zawieszoną,
wśród którego w rodzaju płaskorzeźby wychyliła mu się postać Smilca. Smilec ukazywał palcem na duży nóż, bogato w słoniową kość oprawny. Chichot się powtórzył i skonał w dalekim echu. Smilec znikł ze ściany. Jan się głośno roześmiał.
Widzenie to i ten chichot wprawiły go w stan jakiegoś obłąkania.
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– Pragnąłem szczęścia! – zawołał. – Głupi! Zszedłem z mojej drogi. Ojcze, zawracasz
mnie na nią. Ha! dalej!
Z wymówieniem ostatniego wyrazu, z gorączkowym jakimś pośpiechem porwał ze ściany
nóż i począł się weń wpatrywać z takim uśmiechem i takim wzrokiem jak kochanek w oczy
kochanki. Ujął go za rękojeść, zamachnął się i rzekł:
– Chodźmy!
Wziął świecę ze stołu i wyszedł. Na palcach przechodził z pokoju do pokoju, przypatrując
się uważnie różnym rzeczom, lecz nigdzie długo się nie zatrzymując. Zatrzymał się tylko nieco dłużej przed portretem Podhorskiego, pokiwał głową i poszedł dalej. Drzwi wszystkie wewnątrz domu były pootwierane, więc nie miał najmniejszej trudności. Szedł ze świecą w lewej, z nożem w prawej ręce.
W jednej z izb spostrzegł przez drzwi słabe światło lampy. Zgasił więc świecę i wszedł.
Lampa osłonięta matowym szkłem gorzała w kącie, oświecając wnętrze izby o tyle, że można
było rozpoznać znajdujące się w niej przedmioty, zdradzające sypialną komnatę. Pod jedną
ścianą stało szerokie, okryte wpół kotarą łóżko, pod drugą małe dziecięce łóżeczko, a dalej w
różnych miejscach: komody, krzesła, kanapka, fotele i inne sprzęty. Na łóżku leżała kobieta w
głębokim pogrążona śnie, na łóżeczku pięcioletni chłopczyk.
Jan, przeszedłszy na palcach, stanął przed łóżkiem i wpatrzył się w kobietę. Spokojna,
bezpieczna, jedną rękę wyciągnęła pokazując marmurowej białości a cudownego wytoczenia
ramię; głową utonęła w poduszce; sploty czarnych włosów, które spod nocnego wymknęły się
czepeczka, przewijały się jej przez szyję. Półświatło dodawało pani Tekli wdzięków, na których jej i przy wielkim świetle nie brakło.
Jan przez chwilę patrzył na tę piękność, którą by jaki Praksyteles46 mógł wziąć za wzór do
posągu. Uśmiechnął się i po uśmiechu natychmiast oczy dzikim jakimś błysnęły mu ogniem.
Postąpił kilka kroków do łóżeczka dziecka, szybkim ruchem lewej ręki włożył chłopcu palce
w usta, porwał go silnie za dolną szczękę, podniósł do góry i jednym cięciem głowinę odciął.
Potem z urąganiem na ustach zbliżył się do łóżka matki i półgłosem zawołał:
– Teklo!
Pani Zabłocka westchnęła, ale się nie obudziła.
– Teklo – powtórzył Jan wyraźniej, pokazując jej blednącą główkę syna, która krwią ociekała.
Pani Zabłocka otworzyła senne powieki, spojrzała, zerwała się, usiadła, usta jej otworzyły
się do krzyku, lecz krzyk zamarł, bo z przerażenia skamieniała.
– Oto twoje szczęście, Teklo. Przypatrz się mu. I ja o takim szczęściu marzyłem. O szczęściu z tobą. Byłem głupi!
Biedna matka skoczyła z łóżka z taką siłą, z jaką lwica rzuca się na człowieka zabierającego jej lwiątka z gniazda. Skoczyła i na wznak upadła. Nóż, który Jan w pogotowiu trzymał,
przeszył jej serce i utonął w piersi po same rękojeść.

*
Domawiając tych słów mój eks-nauczyciel dodał:
– Było to jedyne zabójstwo, które własnymi wykonałem rękami. Sprawiło mi ono rozkosz.
– Dawnoż się to stało? – zapytałem zgrozą przejęty.
– Cztery dni temu.
Osłupiałem, a wyszedłszy z osłupienia posłałem natychmiast po doktora i do sądu i postawiłem wartę przy zbrodniarzu.
46

P r a k s y t e l e s – słynny rzeźbiarz grecki z IV w. p.n.e.; twórca wzoru piękności kobiecej – posągu Afrodyty (Wenus Knidyjskiej), który znamy z kopii zachowanej w Muzeum Watykańskim.
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Doktor i sąd zjechali się razem, ale po to tylko, ażeby stwierdzić tożsamość osoby, za którą
właśnie odbywały się poszukiwania, wywołane zabójstwem w Babanówce popełnionym. Jan
tyle tylko żył jeszcze, że miał czas przyznać się do nazwiska i do zbrodni.
KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ
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I
Tak tedy dziecinne moje lata upłynęły pod dozorem człowieka, który do niczego mniej jak
do prowadzenia młodych ludzi nie był usposobionym. Jednakże nie mam prawa powiedzieć,
że źle mnie prowadził. Przynajmniej nie psuł. Nie rozwijał skłonności dobrych, nie karcił
złych, ale na złe nie prowadził. Z jego rąk wyszedłem z tą korzyścią, że nauczyłem się czytać,
pisać, rachować, trochę geografii, trochę historii i z tymi zapasami mogłem wiek przeżyć nie
wiedząc nawet o tym, że są na świecie ludzie, co więcej niż ja umieją. Do tego potrzeba było
tylko, ażeby ojciec nieboszczyk ożenił mnie natychmiast po ukończeniu domowej edukacji. A
była o tym mowa. Gdy Jarnicki odwędrował, ojciec rzekł do matki:
– No, cóż teraz będzie? Chyba go ożenimy.
– Takie dziecko! – zawołała matka. – Niechże przynajmniej świat pierwej trochę pozna.
– I, nieciekawa to rzecz – odparł ojciec. – Ja bym był za tym, żeby go jak najprędzej ożenić. W świecie będzie szumiał, a jeżeli się wcześnie ożeni, to się ustatkuje przedtem, nim
szumieć zacznie.
– Ej, co zaś! – odrzekła matka. – Zdawało mi się, że żarty stroisz, ale jak widzę, chciałbyś
doprawdy zawiązać świat chłopcu nie mającemu jeszcze skończonych siedmnastu lat.
– Nie mówię: natychmiast, ale jak najprędzej – takie moje zdanie.
– A moje zdanie: niech nie myśli o ożenieniu się przed skończeniem dwudziestu czterech lat.
A że zdanie nieboszczki matki zawsze bywało górą, przeto nieboszczyk ojciec zgodził się
na nie i tylko zapytał:
– Cóż z nim robić przez siedm lat, zanim dwudziestu czterech doczeka?
– Niech ciebie o to głowa nie boli – odparła matka. Było to w czasie, kiedy pod strzechy
wiejskich naszych domów poczęła zaglądać francuszczyzna, kiedy umieć po francusku znaczyło posiadać wyborną edukacją. Choroba ta, była to bowiem istna choroba, zaraziła szczególnie płeć niewieścią. Tłumaczenia francuskich romansów zaostrzyły jej apetyt do języka, w
którym pisane były oryginały tych cudów, działających na wyobraźnię na wzór i podobieństwo upajających napojów. Mężczyznom nie ze wszystkim jeszcze wyszumiały z głowy czasy
Sasów; niewiastom zawróciła głowę francuszczyzna, o której pełno było gadania.
I moja poczciwa matka uległa tej chorobie. I ona nastawiała chętnie ucha gadaniu, które
znajomość francuskiego języka podnosiło do potęgi najwyższej doskonałości. Zrazu bywało,
mawiała:
– I, co tam, człowiek przecie i bez tej znajomości jest człowiekiem.
Lecz powoli, nieznacznie, zmieniła sposób myślenia i dałaby za to wiele, ażeby jej jedynak
był doskonałością. Dlatego o ile ojciec martwił się odejściem Jarnickiego, który nauczywszy
mnie czytać i pisać nie chciał dalej edukacją moją się trudnić, o tyle matka w duchu z tego się
cieszyła.
Pamiętam, jak po raz pierwszy przy obiedzie obił się mi o uszy wyraz:
– Guwerner.
Wymówiła go matka.
– A dajże mi czysty pokój! – zawołał ojciec. – Guwerner w Kiełbaskach, to coś taką miałoby minę jak kwiatek przy kożuchu.
– Alboż to Kiełbaski co? –zagadnęła matka.
– Co? To, że Kiełbaski. Jak chcesz, ażeby do Kiełbasek przyjechał jaki guwerner? Jeszcze
czego nie stało!
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– Ty bo jesteś, mój Jasiu, zabawny. Cóż ma do guwernera nazwa wsi albo guwerner do nazwy? Ot, marszałkostwo mieszkają w Dudkach, a trzymają guwernera, i do tego rodowitego
Francuza, z samej Francji.
– Który gra na nich jak na dudach – dokończył ojciec – dziękuję!
– Gra, bo grać może.
– A myślisz, iżby nie grał na nas? Ot, dałabyś temu pokój. Przyszło ci coś do głowy.
Jednakże właśnie dlatego, że przyszło do głowy, nie dała temu matka pokoju i wznowiła
rozmowę o guwernerze przy pierwszej sposobności, a tę sposobność znalazła w sędzinie Zarębskiej, kobiecie kompetentnej w tej materii, bo z wielkiego pochodzącej świata, z wielkiego, to jest z lwowskich salonów, które miały dla niej tyle siły przyciągającej, że zaglądała do
Lwowa co parę lat.
Sędzina zagodziła spór o guwernera rzadkim sposobem, bo z zadowoleniem obydwóch
stron: poradziła posłać mnie do Lwowa.
– Onuferek ma lat blisko siedmnaście – mówiła. – Guwernera bierze się do młodszych
chłopców. On już za słuszny. Niech jedzie na wielki świat, niech się otrze o ludzi. Nic mu to
nie przeszkodzi mieć metra47 i nauczyć się po francusku. Może nawet mieszkać z metrem dla
konwersacji.
Od tej chwili poczciwe moje matczysko o niczym innym nie myślało, tylko o Lwowie i o
metrze. Dwa wyrazy: „Lwów” i „metr” były u niej nieustannie na języku. Zwłaszcza „metr”
wymawiała z przyciskiem oznaczającym, że jej ten francuski wyraz przypadł do smaku.
Ojciec zgodził się na Lwów i metra. Chodziło więc tylko o wykonanie przedsięwzięcia, co
nie było łatwym dlatego, że śp. rodzice moi należeli do tego rodzaju domatorów, dla których
światem był powiat. Największym miastem, jakie ojciec mój w życiu swoim oglądał, był
Kamieniec. Trzeba więc było co do wyprawy za kordon zasięgnąć informacji, poradzić się,
pogadać.
Informacje jednakże i rady takiego zamieszania stały się powodem, że już, już o mało nie
skończyło się na zaniechaniu przedsięwzięcia. Najwięcej bruździł Krzemieniec.
– Co asaństwu dobrodziejstwu Lwów do głowy przyszedł? – mówił chorąży Weryha. –
Czyż nie mamy Krzemieńca pod nosem?
– Ale w Krzemieńcu nie ma może metrów – wsunęła matka.
– Metrów? Na pomstę metrów, kiedy tam są nauczyciele! „Nauczyciele” nie podobali się
matce, która nauczycieli nie umiała przedstawić sobie inaczej, tylko pod postacią Jarnickiego.
– Czegóż tam uczą?
– Wszystkiego, asani dobrodziejko. Widziałem niedawno chłopca z Krzemieńca. Tłumaczy Cycerona48 expedite49, ale expedite, powiadam acaństwu dobrodziejstwu.
– Cyceron to łaciński poeta – zauważyła matka.
– Mówca, acani dobrodziejko, mówca taki, że jak zaczął mówić, to ludzie gęby otwierali i
słuchali, i nasłuchać się nie mogli.
Ojciec nie był od tego, ażebym do Krzemieńca jechał. Matce jednakże nauczyciele się nie
podobali. Cycero nie imponował, więc i Krzemieniec nie smakował.
– Trzymajmy się już jednego – powtarzała ojcu. – Sędzina jest kobietą bywałą i doświadczoną: niech już ona radzi. Pojechała do sędziny i powróciła od niej uradowana.
– Zgadnij – rzekła do ojca – jakie przywożę nowiny: złe czy dobre?
– Muszą być dobre – odparł ojciec. – Widzę to z twoich oczów.

47

M e t r (fr. z łac.) – nauczyciel, mistrz.
C y c e r o n – Cicero Marcus Tulius (106–43 p.n.e.), mówca rzymski, teoretyk wymowy, historyk, filozof i
prawnik, autor traktatów z dziedziny etyki i teologii, tłumacz filozofów greckich.
49
E x p e d i t e (łac.) – doskonale.
48
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– Doskonałe, powiadam ci, doskonałe! Sędzina za miesiąc wyjeżdża sama do Lwowa i zabierze ze sobą Onuferka. Sama się nim zajmie, wprowadzi go w towarzystwa, wyszuka dla
niego metrów.
– Metrów? – podchwycił ojciec. – Raczej: metra. Do czegóż metrów?
– A, bo widzisz, ta sędzina jest kobietą światłą, światłą, powiadam ci, w całym znaczeniu.
Kiedyśmy się rozgadały, opowiedziała mi wszystko, wszystko. Pokazało się, że nie dość jednego metra do francuskiego języka. Potrzeba jeszcze metra do tańców. Jaka to szkoda, że
dawniej o tym z sędziną nie mówiliśmy! Onuferek nie byłby z tym pijakiem Jarnickim tyle
czasu stracił.
– Nauczył się przecie czytać i pisać – wtrącił ojciec.
– Co tam czytać i pisać! Ludzie pytają się o talenta, nie o to, czy kto umie czytać i pisać.
Sędzina mi wszystko opowiedziała. Co to za dobra, światła kobieta! Gdybyśmy u niej rady
byli zasięgnęli, Onuferek umiałby grać na fortepianie, śpiewać, rysować, tańczyć, mówiłby po
francusku, posiadałby wszystkie talenta.
Wyraz ,,talenta” wymawiała z przyciskiem. Była to nowa zdobycz na polu dobrego tonu.
Zdobycz ta wydała się ojcu niezbyt pożądaną, bo jakoś z niedowierzaniem głową kręcił, ale
nic nie mówił. Nie było o czym mówić. Pora dla mnie na talenta minęła, więc odpadało samo
przez się trzech metrów, a pozostawało tylko dwóch. I to wydawało się ojcu za wiele; dla
miłego jednakże spokoju zgodził się na to, ażebym uczył się francuskiego języka i tańców.
Pani sędzina była tak łaskawa, że dwukrotnie przyjeżdżała do Kiełbasek w celu ułatwienia
moim rodzicom rozwiązania trudnego dla nich zadania, jakim była moja wyprawa, którą
głównie zajmowała się matka.
– Trochę państwo spóźniliście się – mawiała. – Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej.
Onuferek się zasiedział na wsi i nabrał manierów, które na wielkim świecie nie uchodzą.
Moja matka w lot podchwyciła wyraz ,,maniery” i dalejże rozprawiać o tym z sędziną.
Wychodnim punktem rozprawy była trwoga.
– Mój Boże! – zawołała zmartwiona. – To my starzy temu winni. Ale czyż można było
przewidzieć! Ja o manierach nigdy nie słyszałam. Biedny chłopiec! Toż mu tam będzie trudno!
– Niech się pani nie gryzie – uspakajała sędzina. – Ja mam przyjaciół. Polecę im mego pochrześnika i jakoś to będzie. Zresztą, zabawię we Lwowie przez całą zimę i daję pani słowo,
że z Onuferka oka nie spuszczę.
– Pani sędzino dobrodziejko – mówiła matka głosem wzruszonym – jaka pani dobra i łaskawa! Pan Bóg to pani stokrotnie wynagrodzi. Pani nam takie dobrodziejstwa wyświadcza!
Lecz nie na obietnicy skończyło się dobrodziejstwo. Sędzina wglądnęła w moję garderobę
i znalazła ją więcej niż niedostateczną. Zganiła wszystko, od koszul zaczynając.
– Na wielkim świecie – mówiła – jak cię widzą, tak cię piszą. Nie uwierzy pani, jak tam
wszystko widzieć umieją. Bystrego oka ludzi nic nie ujdzie. Garderoba rzuca się w oczy. O!
trzeba mieć bardzo porządną garderobę.
Ojciec chciał sprowadzić krawców aż z Tulczyna, lecz sędzina odradziła.
– Dajcie państwo krawcom pokój. We Lwowie zrobią wszystko taniej i lepiej. Pomyślcie o
bieliźnie. Trzeba kupić parę sztuk weby, ja przyszlę moję pannę służącą i ona poszyje koszule
z żabotami i mankietami.
Stało się, jak radziła. Weba została kupioną. Panna Serafina, lwowianka czystej krwi,
sprowadziła się do Kiełbasek i dom moich rodziców zmienił się w szwalnię, która w krótkim
czasie sprodukowała: tuzin koszul z żabotami, parę tuzinów cienkich chustek do nosa, tuzin
eleganckich ręczników, dwa tuziny skarpetek, prześcieradła, poszewki, a wszystko cieniutkie,
mięciutkie, odpowiednie modzie i wymagalnościom wielkiego świata. Moja bielizna z płótna
domowej roboty w porównaniu z tą webową wydawała się jakby zgrzebna. Matka się nią zachwycała i chwaliła przed sąsiadkami, które nie umiały się dość nadziwić.
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W ciągu tych przygotowań stan mego umysłu był stanem dziwnego jakiegoś rozstroju. We
własnym moim przekonaniu wyrosłem na nadzwyczajnego człowieka i wobec towarzyszów
mego dzieciństwa, którymi byli wiejscy moi rówiennicy, przybierałem miny, które musiały
być śmiesznymi. Musiały być śmiesznymi, powiadam, bo nigdy nie zapomnę, jak, kiedy po
raz pierwszy wystąpiłem w żabotach, skompromitował mnie jeden z kiełbaskowieckich gospodarzy, który znał świat, bo z pszenicą do Odessy chodził.
– No – rzekł – teraz, paniczu, wyglądacie jak małpa.
Tym mnie tak skompromitował, że nie śmiałem w żabotach na wsi się pokazać. Ale prędko
się pocieszyłem. Panna Serafina wyperswadowała mi, że chłopi nie znają się na rzeczy. Uwierzyłem, trudno było bowiem nie wierzyć pannie Serafinie, wcale nieszpetnej i jeszcze młodej
kobiecinie, znającej wielki świat z najciekawszej, bo tajemniczej strony.
– Niech pan na takie głupstwo nie uważa. Zobaczysz pan co powiedzą we Lwowie. Co
Lwów, to nie Kiełbaski. Takie same żaboty nosi młody hrabia Kozikowski.
Ta panna Serafina do reszty mojej poczciwej matce głowę zawróciła. Czegóż ona nie narozpowiadała o wielkim świecie i o hrabiach, i o hrabinach zakordonowych! Jej opowiadań na
wołowej nie spisałbym skórze – i tyle przez to dokazała, że matka moja uroczyście ją prosiła,
ażeby o mnie miała staranie.
– Niech panna Serafina będzie spokojna. Potrafię się ja pannie Serafinie odwdzięczyć.
Tylko proszę, bardzo proszę dopilnować tego, ażeby się Onuferek przed ludźmi nie wstydził.
Odnosiło się to głównie do bielizny. Lecz panna Serafina w obszerniejszym to polecenie
wzięła znaczeniu i uważała się za upoważnioną do mentorowania nowicjuszowi wielkiego
świata. Tym sposobem dostałem się pod opiekę dwóch niewiast: sędziny i jej panny służącej.
Nie mam potrzeby dodawać, że ta ostatnia była dla mnie i lżejszą, i milszą, a to zapewne dlatego, że ja miałem lat siedmnaście, a panna Serafina dwadzieścia dwa. Moja matka miała
mnie za dziecko; panna Serafina inaczej o tym myślała. Ale nie uprzedzajmy wypadków.
Wyjazd mój naznaczony był na piętnasty października. Ta data wyryła mi się w pamięci
dlatego, że było to pierwsze w życiu opuszczenie rodzinnej strzechy, i dlatego także, iż odbyło się w sposób tak rozrzewniający, że do głębi byłem wzruszony. Ojciec i matka uroczyście mnie błogosławili i głowę moje gorącymi obleli łzami. I ja płakałem. Płakała cała służba.
Żegnano mnie, jak gdybym w daleką a tajemniczą puszczał się podróż, w której groziły mi
wszystkie niebezpieczeństwa, o jakich tylko wyobraźnia ludzka śnić może.
Rodzice odprowadzili mnie do Horliczówki, mieszkania pani sędziny.
Horliczówka leży od Kiełbasek o mil cztery. Podróż tę odbyłem pierwszy raz w życiu.
Stąpiwszy na próg horliczowskiego dworu, od razu poczułem się w innym świecie, w świecie
będącym odbiciem wielkiego. Woskowana posadzka, miękkie meble, politurowane stoliki,
zwierciadła w złocistych ramach, malowidła, firanki były dla mnie przedmiotem podziwu.
Kiełbaski traciły na porównaniu.
Sędzia i sędzina przyjęli nas bardzo uprzejmie, witając w nas i sąsiadów, i kumów. Sędzia
wyszedł na nasze spotkanie na ganek. Był to człowiek średniego podówczas wieku, bardzo
poważny, rozprawiający o polityce z taką pewnością, jakby posiadał tajemnice wszystkich
europejskich i zaeuropejskich nawet gabinetów, i z tego powodu za bardzo światłego w okolicy uchodzący. On jeden na cały powiat trzymał gazetę, on więc był powiatową wyrocznią.
Wiadomości od niego zaczerpnięte krążyły po okolicy, wystarczając szlachcicom całymi miesiącami jako treść rozmów, przypuszczeń i wniosków. Słowem, sędzia Zarębski był powiatowym dyplomatą, wiedzącym nie tylko, co było, ale co będzie. A nigdy się nie mylił, bo zawsze horoskop swój polityczny tak zestawiał, że wróżył: albo, albo.
– Co będzie na wiosnę, panie sędzio dobrodzieju?
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– Albo wojna, albo pokój. Zanosi się i na jedno, i na drugie. Król francuski myśli zabrać
się do cesarza austriackiego, a cesarz austriacki myśli króla francuskiego w pole wyprowadzić. Tylko że tam pośrodku jest Metternich50. O! rozumiesz pan dobrodziej?
Szlachcic odpowiadał „rozumiem”, ale dlatego tylko, żeby dobrze się wydać sędziemu,
chociaż w istocie rzeczy nie wiedział, o co chodzi królowi francuskiemu, cesarzowi austriackiemu i Metternichowi.
Reputacją sędziego podnosiły jego koneksje za granicą, opierające się o Lwów i Wiedeń.
To ostatnie zwłaszcza miasto, do nazwy którego przywiązaną była myśl o najważniejszym w
XIX stuleciu dyplomatycznym wypadku, obrzucało go jakimś blaskiem, którym świecił poczciwym hreczkosiejom, nie wglądającym w istotę tych stosunków.
– Donoszą mi z Wiednia – powiadał sędzia poważnie. I w całej okolicy rozchodziła się
natychmiast wieść, że sędzia otrzymał listy z Wiednia, w których mu donoszą – co? niestworzone rzeczy, upiętrzone wszystkimi dodatkami, na jakie tylko fantazja szlachecka zdobyć się
mogła.
Powiedzieć trzeba, że sędzia sam nie puszczał pufów zbyt jaskrawych. Potęgowały się one
przechodząc z ust do ust i często powracały do Horliczówki tak zmienione, że autor nie mógł
własnego poznać utworu.
Stosunki jego z Wiedniem nawiązywały się około jednej osoby, a był nią rodzony brat sędziny, hrabia Kobylański, o którym napiszę później. Z tej wzmianki o tym hrabi czytelnik się
domyśla, że sędzina była hrabianką z domu, okoliczność, która na horliczowiecki dwór rzucała niepospolite światło, bijące od korony z dziewięciu gałkami, jaką sędzia niby od niechcenia herb swój ozdobił.
Pomijając jednakże tę okoliczność trochę śmieszną i pretensjonalną, pomijając dyplomatyczne sędziego słabości, i sędzia, i sędzina byli dobrzy i uczynni ludzie. Z nami wiązało ich
kumostwo, lecz i bez kumostwa lubili robić ludziom przysługi, co im serca jednało i przyjaciół mnożyło. Prawdę powiedziawszy, do tego przyczyniały się znacznie: dom na stopie pańskiej utrzymywany i wyborna kuchnia, w której sędzia rozkochał się od sławnych w swoim
czasie obiadów dyplomatycznych na wiedeńskim kongresie. Od tego czasu zaczął na kuchnię
z poważniejszego zapatrywać się stanowiska.
– Dobry obiad – powiadał – czyni umysł lżejszym i ułatwia kombinacją. Przed obiadem
człowiek jest do niczego. Dlatego, jak powiada brat mojej żony, hrabia Kobylański, książę
Metternich ma takiego kucharza, przed którym klękajcie narody.
„Hrabia Kobylański” z niezmiennym dodatkiem ,,brat mojej żony” bywał często na języku
sędziego.
Spotkaliśmy go, jak wyżej wspomniałem, na ganku.
– A, szanowny sąsiedzie! A, kochany kumie! – wołał wyciągając ręce do mego ojca. – Kopa lat. Zapominasz o moim domku. Nigdy nie zajrzysz.
Ojciec mój tłumaczył się gospodarskimi zajęciami, brakiem czasu.
– No, no, tłumaczenie przyjmuję, ale na przyszłość zamawiam sobie poprawę.
A zwracając się szarmancko do mojej matki, w rękę ją pocałował i rzekł:
– Szambelanowa dobrodziejka łaskawsza na nas. Podał jej ramię i wprowadził do salonu,
gdzie czekała na nasze przybycie sędzina, która powtórzyła i powitanie, i wymówki męża.
Powitanie z mojej strony było początkiem ocierania się na wielkim świecie. Pocałowałem
sędzinę w rękę i chciałem pocałować także i sędziego. Ale zaledwo zrobiłem ruch do uskutecznienia mego zamiaru, sędzina krzyknęła:
– Bójże się Boga! Onuferku! Co ty robisz?
Stanąłem zmieszany, a ona tak dalej ciągnęła:
50

M e t t e r n i c h – Klemens Wenzel Metternich (1773–1859), reakcyjny polityk austriacki, nieprzejednany
wróg wszelkich ruchów wolnościowych.
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– Nigdy mężczyzn w rękę się nie całuje, tylko księży, i to w poważnym wieku, prałatów.
Pamiętaj to sobie. Mężczyznom się kłania lub się ich za rękę, ot tak, ściska.
I uścisnęła mi dłoń po męsku, i kazała przy sobie powitać swego męża, który mi dodawał
otuchy:
– Dobrze, doskonale, prędko cię moja żona we Lwowie wymusztruje.
– Jesteś moim pupilem – mówiła ze swojej strony sędzina. – Niech cię to nie dziwi, że będę cię nieraz strofowała i uczyła.
Moja poczciwa matka rozpływała się z rozrzewnienia. Zasiedliśmy, kobiety na kanapie,
my na fotelach. Ja szukałem sobie miejsca nie opodal drzwi, lecz sędzina kazała mi usiąść
przy sobie. Usiadłszy nie wiedziałem, co ze swoją zrobić figurą. Fotel był miękki, wygodny,
ale pomimo to było mi na nim źle i niewygodnie.
– Śmiało, odważnie, rycerzu – mówiła sędzina. – Przysuń się, siądź swobodnie, oprzyj się.
Uśmiechałem się i mościłem, a pot mi czoło okrył. Obtarłem się rękawem od surduta.
– Ach! co robisz? – zawołała sędzina. – Nie masz chustki od nosa? Któż widział czoło rękawem obcierać?
Zmieszałem się. Żółte jakieś plamy poczęły się przed moimi przesuwać oczami. Siedziałem jak na szpilkach, co chwila czoło, już chustką, z potu ocierając. Ojciec zawiązał dyskurs
stereotypowym zapytaniem;
– Cóż tam słychać?
– Na wiosnę będzie coś nowego. Jeżeli się nie mylę, to z pewnością wypadnie albo wojna,
albo pokój. Bo to, panie dobrodzieju, tak się wiąże, tak plącze, że koniecznie do czegoś
przyjdzie.
– Na wiosnę? – zapytał ojciec.
– A, nie prędzej. Zima nie sprzyja wojennym operacjom. Jakże pan dobrodziej chce. Napoleon zrobił doświadczenie51, które wszystkich nauczyło.
– Coś tam zaczynają o Napoleonie przebąkiwać – wtrącił ojciec. – Mój arendarz powróciwszy z jarmarku...
– Ho! – przerwał sędzia. – Nie usiedzi on na Świętej Helenie. Powiem panu (tu zniżył głos
i obejrzał się dokoła) – brat mojej żony, hrabia Kobylański, daje mi w ostatnim liście do zrozumienia, że Napoleon nie siedzi cicho. A ja skądinąd wiem...
Tu jeszcze bardziej zniżył głos i do ucha memu ojcu się nachylił:
– Że on nie bez utajonego zamiaru pozwolił się na wyspę Świętej Heleny odwieźć. Tam
odwiedzają go posłowie różnych mocarstw, przyjeżdżający okrętami podwodnymi. Coś przebąkują, że on się z chińskim cesarzem zwąchał i formuje ogromną flotę podwodnych okrętów.
– Czy piszą o tym w gazetach? – zapytał mój ojciec, zdziwiony niespodzianymi a tak ważnymi wiadomościami.
– A, ba, gazety o tym nie wiedzą, bo to się w największym robi sekrecie. Są to moje partykularne wiadomości.
– Cóż na to Anglicy?
– I, co tam Anglicy. Im się zdaje, że Napoleon dla ich pięknych oczu w ręce się im oddał.
On się im oddał, ażeby uśpić ich baczność, sformować flotę i nasamprzód Anglią zawojować.
Ot, co jest.
– Nauczy ich moresu.
– Że nauczy, to nauczy. Ale powiadam szambelanowi dobrodziejowi, że się to w wielkim
robi sekrecie. Proszę się czasem nie wygadać.
– O, bądź pan sędzia spokojny.
I zwracając się do mnie, rzekł mój ojciec:
– I ty, Onuferku, pamiętaj trzymać język za zębami.
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N a p o l e o n z r o b i ł d o ś w i a d c z e n i e... – aluzja do klęski Napoleona pod Moskwą, którą poniósł on
w zimie 1812 r.
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Napoleon, okręty podwodne, zawojowanie Anglii bardzo mnie zainteresowały. Słuchałem
całymi uszami i każdy wyraz połykałem. A tak mnie to zajęło, że zapomniałem o salonie i
fotelu, i o żenującej pozycji, która mi obfite sprawiała poty. Zapomniałem nawet o chustce do
nosa, którą w ręku trzymałem, Posiadanie takiej ważnej tajemnicy napełniało mnie zadowoleniem i dumą. Wyciągnąłem się w fotelu, zamyśliłem się, zapomniałem i – utarłem nos nie
chustką, ale po szlachecku, palcami.
– Ach! – krzyknęła sędzina z przerażeniem, jakby utarcie nosa było piorunem, który z nieba przez sufit wpadł do salonu.
– Ach! – krzyknęła moja matka i zbladła. Ojciec się zerwał równymi nogami i przybrał taką minę, jakby gotów był do śpieszenia na ratunek.
– O! mój Boże! – wymówiła sędzina.
– Wszelki duch! – podchwyciła matka.
– Co się stało? – zapytał ojciec.
– Siadaj, szambelanie – rzekł sędzia, który wśród tego przerażenia zimną krew zachował. –
Nic się nadzwyczajnego nie stało. Pupil mojej żony nie w salonowy sposób utarł sobie nos, ot
i wszystko. Zwalał palce i posadzkę. Niewielkie to nieszczęście. Hrabia Kobylański, brat
mojej żony, powiada, że takie tylko nieszczęście jest wielkim, którego naprawić nie sposób.
Siadaj, szambelanie.
Ojciec usiadł. Matka się uspokoiła. Ale za to moje położenie nie było zazdrości godnym.
Czułem, żem popełnił zbrodnię stanu salonową i ogarnął mnie wstyd, wstyd, który wypędził
mi z głowy i Napoleona, i okręty podwodne, a z serca dumę. Krew uderzyła mi do głowy.
Jakieś gorąco przejęło na wskroś cały mój organizm, uderzając szczególnie na uszy. Uszy
były w ogniu, Zdawało mi się, jakby wydobywał się z nich płomień j ponad głowę wystrzelał.
Siedziałem niby na rozpalonym żelazie, słuchając długiego i wymownego sędziny strofowania, którego nie słyszałem. Wyrazy bębniły mi w uszach niby dźwięki niezrozumiałego jakiegoś języka.
Rodzice moi nocowali i dopiero nazajutrz po obiedzie wyjechali z powrotem do Kiełbasek.
Kiedy wyjeżdżali, zrobiłem scenę. Rozbeczałem się jak małe dziecko. Chciałem z nimi wracać. Do podróży do Lwowa straciłem zupełnie ochotę. Powodem tego były salonowe niepowodzenia, jakich w Horliczówce doznałem, a które mnie strachem co do przyszłości przejęły.
Raptem odechciało mi się wielkiego świata i byłoby może stało się zadość memu życzeniu,
gdyby nie sędzia i sędzina, którzy potrafili wyperswadować rodzicom, że rozpacz moja przeminie.
Sędzia mówił:
– I ze mną tak było. Hrabia Kobylański, brat rodzony mojej żony, opowiadał, że i on rzewnymi oblewał się łzami, kiedy po raz pierwszy w świat ruszał.
Sędzina mówiła:
– Bądźcie państwo dobrodziejstwo spokojni. Ja Onuferkowi miejsce matki zastąpię. Będę
go strofowała i nic mu się złego nie stanie.
Rodzice moi dali sobie wyperswadować. Matka błogosławiła mnie sześć razy, a za każdym
razem nowymi a rzewnymi zalewała się łzami. Płakał i ojciec, który do każdego matczynego
błogosławieństwa dodawał swoje. Pół godziny trwały błogosławieństwa i pożegnania, aż na
koniec rodzice moi wsiedli do bryczki i bryczka ruszyła.
Rozpacz moja była bez granic. Ani przedtem, ani potem, nigdy w życiu tak nie rozpaczałem. Poskoczyłem, chciałem uchwycić oburącz za koło od powozu i przytrzymać bryczkę, ale
się spóźniłem. Stanąłem więc i pełnymi łez oczami patrzałem za odjeżdżającymi długo, długo
– i długo widziałem matkę, zwróconą twarzą w stronę horliczowieckiego dworu i posyłającą
mi znaki krzyża, który ręką w powietrzu kreśliła. Na koniec bryczka, matka i ojciec skryli się
za załomem drogi. Jęknąłem z głębi piersi i poszedłem do gościnnego pokoju, w którym z
ojcem ostatnią noc spędziłem.
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Byłem sam, płakałem. Płakałem długo, bo długo byłem sam. Żywy duch nie zajrzał, nikt
się o mnie nie dowiedział. Pierwszy raz w życiu znalazłem się w takim opuszczeniu; wydało
mi się ono okropnym.
,,Ja tu płaczę – pomyślałem – a nikt ani zajrzy.”
Ustawałem i znów łzy puszczały się z moich oczu jak z niewyczerpanego źródła. W końcu
jednakże, kiedy już zmierzchać się zaczynało, przestałem płakać, a tylko siedząc przy oknie
myślałem o niczym, w smutku pogrążony i pocieszenia potrzebujący. Zmrok stawał się coraz
gęstszy i ciemniejszy.
Kiedy tak siedziałem i milczałem, drzwi skrzypnęły, krochmalna suknia zaszeleściła i lekki kobiecy dał się słyszeć chód. Myślałem, że to sędzina, ale nie odwróciłem głowy. Kobieta
się zbliżyła i nachyliła nade mną.
– Panie Onufry – rzekła półgłosem. Po głosie poznałem pannę Serafinę.
– Żal mi pana.
– Ależ bo, panno Serafino – bąknąłem.
– Czego tu płakać – przerwała. – Pan przecie nie idziesz na ścięcie.
– Nie, ale... – bąkałem i łzy cisnęły mi się do oczu.
– Ta przecie ludzie jeżdżą do Lwowa. A pan nie jesteś już dzieckiem. Jesteś już słusznym
człowiekiem.
Te wyrazy połechtały moję miłość własną.
– Ludzie by się z pana śmieli, gdyby widzieli, że pan jak dziecko beczy.
Wstyd mi się trochę zrobiło, ale tylko trochę, bo panna Serafina jeszcze w Kiełbaskach
oswoiła mnie ze swoją osobą o tyle, że nie wydawała mi się całkiem obcą. Chciałem się przed
nią wytłumaczyć, lecz jakoś mi to nie szło, bo nie mogłem się przyznać, że głównym powodem mojej rozpaczy była konfuzja, jaka mnie z powodu utarcia nosa spotkała. Tłumaczyłem
się żalem za Kiełbaskami.
– O! jest czego żałować! – zawołała panna Serafina. – Lwów tysiąc razy ładniejszy od
Kiełbasek. Zobaczysz pan. A tymczasem idź pan na herbatę. Pani mnie przysłała, żebym pana
prosiła. Obetrzyj pan oczy i idź, tylko śmiało. Pani czeka. Za kilka miesięcy będziesz się pan
sam śmiał z siebie. Idź pan, tylko śmiało.

II
Miałem i protektorkę, i opiekunkę. Protektorką moją była sędzina, opiekunką panna Serafina.
Nie mam potrzeby dodawać, że opiekunka lepiej jakoś osłaniała mnie skrzydłami niż protektorka, a to dlatego zapewne, że od niej bliżej stałem i wiekiem, i wyobrażeniami. Sędzina
za wielką była panią, zanadto rozumną, i porwała się do dzieła, które okazało się nad jej siły,
właśnie dlatego że była zbyt rozumną, że przeto chciała mnie podnieść do siebie, nie zaś siebie zniżyć do mnie. Ten stosunek jej do mnie okazał się jeszcze w Horliczówce.
Nazajutrz po odjeździe moich rodziców zaczęliśmy się wybierać w podróż, a raczej zaczęli
się wybierać państwo Zarębscy, bo ja byłem zupełnie wybrany. Wybieranie się trwało jeden
dzień, wszystko bowiem było z góry przygotowane. Cały dzień panna Serafina pakowała walizy i tłumoki, a lokaje wynosili i przyśrubowywali lub przywiązywali je do pojazdów, których było cztery: kareta, bryka kryta, bryka niekryta i kuty, duży wóz. Przyśrubowywanie i
przywiązywanie trwało jeszcze w dzień wyjazdu do godziny dziesiątej. O jedenastej wszystko
było ukończone.
Wybieranie się i pakowanie sprawiły mi roztargnienie, które wypędziło z serca żal za
Kiełbaskami. Przypatrywałem się temu z zajęciem i zadawałem sobie pytanie:
„W którym też powozie ja pojadę?”
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,,W karecie – myślałem sobie – będą siedzieli pan sędzia i pani sędzina; w bryczce krytej
panna Serafina, w niekrytej lokaj i kucharz, na wozie kuchta i stróż; gdzież ja będę siedział?”
Zagadka się wkrótce rozwiązała. Kiedy kareta zaszła przed ganek, wsiadła najprzód sędzina, potem sędzia, następnie Filuś, piesek biały z obróżką, do której przyczepiony był dzwoneczek, i już lokaj miał drzwiczki zamykać, kiedy sędzina zawołała:
– Onufry! Niech jeszcze panicz siada.
Sędzia na to:
– Niechby jechał bryką.
– Nie uchodzi – odparła sędzina i lokaj drzwiczki otworzył.
Wsiadłem. Filuś pisnął. Sędzina krzyknęła. Zerwałem się jak oparzony. Sędzina porwała
Filusia i taką do mnie wystosowała przemowę:
– Ach, ty niezgrabny! Czy nie możesz uważać? Filusiu, biedny mój Filusiu!
Filuś tulił się i skarżył. Sędzina go głaskała i w pyszczek całowała. Tymczasem drzwiczki
się zamknęły i kareta ruszyła. Turkot kół nie pozwolił mi słyszeć dalszych sędziny słów, tylko
z zaognionego gniewem jej wzroku miarkowałem, że nie musiały być zbyt dla mnie pochlebne. Spuściłem oczy, obejrzałem się, czy nie ma gdzie jeszcze jakiego Filusia, i usadowiłem
się z przodu z całą ostrożnością, na jaką zdobyć się zdołałem, co mi było tym trudniej, że
nadzwyczajnie mało miałem miejsca, otoczony będąc jakimiś zawiniątkami i pudełkami. Siedziałem więc, jak można sobie wyobrazić najniewygodniej, mając stopy cofnięte w tył, a kolana wystawione naprzód. Nogi moje formowały dwa ostre kąty, zwrócone wierzchołkami ku
kolanom sędziny.
Nie mogę opisać męki, jaką przecierpiałem. Jeszcze z początku było jako tako. Lecz gdym
się zasiedział, gdy mi nogi zaklękły, co chwila zsuwałem się i szturchałem sędzinę, która
mnie wciąż strofowała:
– Uważaj, Onuferku. Co robisz? Co ci się stało? Muszę już mieć całe ciało poznaczone
sińcami.
Za każdym razem sędzia powtarzał:
– Trzeba go było nie brać do karety.
Ja pociłem się, kręciłem, na płacz mi się zbierało. W ten sposób przemęczyłem się do popasu. O! z jakąż rozkoszą wyskoczyłem z karety, A jakże się uradowałem, gdy sędzina zadekretowała, że dalszą podróż odbywać będę w bryce z panną Serafiną.
Jak niebo do ziemi, tak bryka podobną była do karety. O ile tam było mi niewygodnie, o
tyle tu, powiem śmiało, rozkosznie.
– Wypędzili pana z karety – rzekła panna Serafina, gdyśmy już razem jedno obok drugiego
siedzieli.
– Gdyby byli nie wypędzili, to sam bym uciekł – odrzekłem.
Panna Serafina roześmiała się.
– A toż czemu? – zapytała.
– Bo mi tam było jak psu na płocie. Całe ciało mnie boli. O mało nie zadusiłem Filusia.
– Ach! – krzyknęła. – Toż pani musi być na pana strasznie zagniewaną! Pani wolałaby, żeby zrobić jaką przykrość jej, jak Filusiowi.
– Toteż ja zrobiłem przykrość i pani, i Filusiowi.
– O! to nieszczęście! O, biednyś pan, panie Onufry! Nasza pani tak kocha Filusia, tak kocha, że nie można...
– Kocha? Filusia? – zapytałem zdziwiony, nie mogąc przypuścić, ażeby można było pieska
kochać.
– O! jeszcze jak! Szczególnie od tego czasu, jak zdechła biedna Koko.
– Suczka?
– Ale gdzie tam, zielona papuga. Od tego czasu, jak ta biedna Koko zdechła, pani się bardzo do Filusia przywiązała.
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Ta zielona papuga bardzo mnie zaciekawiła. Zacząłem rozpytywać się o nią panny Serafiny, która mi długo różne o Koko rozpowiadała szczegóły, a te szczegóły poprowadziły do
innych, coraz to ciekawszych. Dowiedziałem się, że od czasu, jak panna Serafina przyjęła u
sędziny obowiązek, sędzina miała zawsze po parze zwierzątek, które jej serce posiadały. Naprzód była wiewiórka i kot, potem kot i małpa, potem małpa i papuga, na ostatku papuga i
piesek. Wiewiórka, kot, małpa i papuga zeszły z tego świata każde z osobna gwałtowną
śmiercią. Za każdym sędzina rozpaczała. Śmierć papugi wyśniła się jej. Biedna Koko połknęła szpilkę. Sędzina sprowadziła do niej doktora, który ją egzenterował52 i szpilki nie znalazł, tylko zadecydował, że nieboszczka zginęła na apopleksją. Sędzina jednakże jest tego
przekonania, że powodem śmierci Koko była szpilka.
– O, co też pani wyrabiała! Jak rozpaczała! – mówiła panna Serafina. – Płakała jak za rodzonym dzieckiem. Kazała zrobić mahoniową trumienkę i pochowała Koko w ogrodzie, obok
wiewiórki, kota i małpy.
– To i za nimi rozpaczała? – zapytałem.
– A jakże. Rozpaczała i jeszcze pocieszyć się nie może. Czy pan był w Horliczówce w
ogrodzie?
– Nie – odrzekłem,
– Szkoda. Byłbyś pan widział sześć brzóz płaczących, a pod nimi darniową ławeczkę, a
przed ławeczką cztery rzędem grobowce. Pani często chodzi pod te brzozy, siada na ławeczce, myśli i płacze. Co to, panie Onufry, kiedy kto kocha!
I westchnęła. Ja z pewnym zdziwieniem spojrzałem na pannę Serafinę, której z tym westchnieniem z jej ust ulatującym było wcale do twarzy. Dziwiła mnie miłość tego rodzaju w
sędzinie.
–– Toteż – westchnąwszy ciągnęła moja towarzyszka podróży dalej pani już zarzekła się
trzymać zwierzątka, choćby najładniejsze. Mówiła, że spróbuje, czy jej nie lepiej pójdzie z
ludźmi. Powiedziała: „wezmę sobie jakiego chłopca, ten przynajmniej mnie przeżyje i nie
będę go chowała, nie będę za nim rozpaczała.”
– Kiedyż to pani mówiła? – zagadnąłem.
– Dwa czy trzy miesiące temu, przedtem nim mnie do Kiełbasek wyprawiła.
,,Masz go! – pomyślałem sobie. – Czy nie ja mam zaszczyt być tym wybranym, który zastępuje papugę, małpę, kota i wiewiórkę? Czy nie ja to mam z Filusiem dzielić serce sędziny?”
Aczkolwiek myśl, że będę przez sędzinę kochanym, nie miała w sobie nic wstrętnego, jednakże...
Dodać muszę, sposobem nawiasowym, że sędzina miała lat czterdzieści, a ja siedmnaście;
kochanie więc sędziny nie mogło w sobie mieć nic nagannego.
Jednakże być kochanym w zastępstwie papugi – wydało się mi do najwyższego stopnia
upokarzającym. Jedno tylko, co mnie trochę pocieszało, było to, że kochanie ze strony sędziny objawiało się w sposób nie nazbyt gorący. Filuś miał wyraźną preferencją. To dodawało
mi otuchy, a zarazem powstrzymało od poskarżenia się przed panną Serafina, która moje zaufanie posiadła.
W bryce było mi jak w raju. Moja towarzyszka wymościła mi siedzenie i bawiła mnie
rozmową o najrozmaitszych rzeczach. Czas zbiegał szybko. Popasy i noclegi, noclegi i popasy następowały jedne po drugich tak prędko, że nie mogłem się nadziwić, dlaczego w karecie
tak długo czekałem na pierwszy popas.
Na trzeci dzień podróży stanęliśmy w Husiatynie. Gdyśmy do tego miasteczka dojeżdżali,
panna Serafina powiedziała:
– Ot, już i Galicja. Niechże pan pamięta, że pan sędzia po tamtej stronie kordonu jest panem hrabią, a pani sędzina panią hrabiną.
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E g z e n t e r o w a ć – robić sekcję zwłok.
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– O! a toż dlaczego?
– Tak sobie. Ja i lokaje, i cała służba musimy mówić do państwa: jaśnie państwo, jaśnie
panie, jaśnie pani.
– Dlaczego?
– Taki mamy nakaz.
– A jakże ja mam mówić?
– Panie hrabio i pani hrabino. Tak mi się zdaje. Ale zapewne jaśnie pani sama panu powie, jak.
Nie omyliła się. Po ułatwieniu się na komorze, kiedyśmy popasali w zajezdnym domu, sędzina przy obiedzie zwróciła moje uwagę na to, że jesteśmy już za granicą, i tak dalej mówiła:
– Pamiętajże, że jak się przyjeżdża do obcego kraju, potrzeba się do jego zwyczajów zastosować. Bo nie przyjeżdża się ze zwyczajami, ale do zwyczajów. W Galicji dobry ton wymaga
tytułować się hrabią. Chociaż to jest próżność, ale taki zwyczaj. Śmiesznością byłoby wyłamywać się spod zwyczajów i zaprowadzać swoje. Ludzie by nas palcami wytykali. Pamiętajże nie mówić do mego męża inaczej, tylko hrabio, a do mnie hrabino.
Sędzia chrząkał i usta serwetą obcierał.
– Tym bardziej że i ja, i moja żona mamy do tego niezaprzeczone prawo. Moja żona jest z
domu hrabianka Kobylańska, a ja mam przodków i po mieczu, i po kądzieli wojewodów,
kasztelanów i arcybiskupów.
Słuchałem tych wywodów jak o żelaznym wilku.
– Rozumiesz? – zapytała sędzina.
– Rozumiem.
– Będziesz pamiętał?
– Będę.
– Dobrze by było, żebyś i ty nie zaprezentował się w świecie z gołym nazwiskiem.
– A! – przerwał sędzia. – Trudno do nazwiska Prażnicki dodawać hrabia. Co innego Zarębski, Kobylański, Kozieborski, a co innego Prażnicki, Brzmienie tytułowi nie odpowiada.
– Tak – odrzekła sędzina – to prawda, No, ale zawsze on ma prawo do tytułu szambelanica.
– Dlatego że jego dziad po kądzieli u szambelana dzierżawę trzymał. Hm. Tak, to ujdzie.
Szambelanic zza kordonu. Sprawdzać nikt nie będzie. Trzeba tylko, żeby służba wiedziała.
Natychmiast lokaj dostał rozkaz tytułowania mnie szambelanicem i uwiadomienia o tym
furmanów, kucharza i parobków. Widziałem, jak ironicznym uśmiechem skrzywiły się usta
lokaja, ale rozkaz sędziego został wykonany: zostałem szambelanicem Prażnickim.
Po drodze wszędzie nas tytułowano.
Wyznać muszę, że tytuł wywiera pewien wpływ jeżeli nie na co innego, to na fantazję
człowieka. Od czasu, jak ,,panie Onufry” zmieniło się na ,,panie szambelanicu”, zaszła ze
mną zmiana, której nie potrafiłbym wytłumaczyć. Zdawało mi się, żem podrósł i spoważniał.
Byłem usposobiony do odbierania hołdów, których w podróży nie szczędzili mi faktorzy i
miszurysy, z niskimi pokłony przemawiający do mnie:
– Panie szambelanicu...
Faktorzy, miszurysy, gospodarze i gospodynie zajazdów w Husiatynie, Kopyczyńcach,
Tarnopolu, Złoczowie i wszędzie na trakcie byli znajomi hrabstwu Zarębskim i wielkie, zdaje
się, mieli dla nich poszanowanie, bo wszędzie z wielką witali ich radością.
– Ny, chwała Bogu, że jaśnie państwo przyjechali... We Lwowie będą jaśnie państwu bardzo radzi...
– Cóż we Lwowie słychać? – zapytywał zwykle sędzia.
– Ny... co słychać?... Nic nie słychać... Pszenica się nie płaci.
– To u nas lepiej, bo my sprzedajemy korzec po trzy ruble.
– Aj waj!... toż to kraj szczęśliwy!...
– Brat mojej żony, hrabia Kobylańsiki, mieszkający w Wiedniu, pisał, że w Wiedniu ceny
się trzymają.

71

– Bo co Wiedeń, to nie Lwów... A jakże się ma jaśnie hrabia, brat jasnej hrabiny?
– Nieźle, Bogu dzięki...
– O toż to pan, o to puryc... To dlatego że taki wielki pan, to on woli siedzieć w Wiedniu.
Aj, bo też to miasto. Co miasto, to miasto!...
Z tego rodzaju rozmów, które mutatis mutandis53 powtarzały się za każdą stycznością z
galicyjskimi Żydami, powziąłem wysokie wyobrażenie o hrabi Kobylańskim i hrabi Zarębskim, i o Wiedniu. Za to Lwów stracił.
– Wiedeń piękniejszy ma być od Lwowa – powiedziałem pannie Serafinie.
– Już ja nie wiem. Czy może być jakie miasto w świecie od Lwowa piękniejsze... sam się
pan o tym przekona. Co tam za kamienice!... jakie klasztory i kościoły!... jakie ogrody!... A
Zamkowa góra!... A Łyczakowska rogatka!... A jak wesoło!... Zobaczy pan...
– A czemuż i wszyscy Żydzi, i pan sędzia...
– Pan hrabia – poprawiła panna Serafina. – Pan sędzia został za kordonem. Tu przyjechał
pan hrabia... Tu pan sędzia znaczy mandatariusza, który jest oficjalistą prywatnym. Niech się
pan wystrzega, panie szambelanicu... boby się na pana bardzo i pan hrabia, i pani hrabina
gniewali.
Podziękowałem mojej opiekunce za przestrogę, która w sam czas była powiedzianą, bo w
chwili, kiedyśmy do rogatki dojeżdżali, gdzie nas zatrzymano, o nazwiska pytano i powozy
rewidowano. Miałem więc sposobność głośno wymówić:
– Hrabstwo Zarębscy i szambelanic Prażnicki... Sędzina wdzięcznie za to się do mnie z karety uśmiechnęła.
Pierwszy rzut oka na Lwów wywarł na mnie wrażenie takie, do jakiego mnie panna Serafina usposobiła. Zachwyciłem się. Kościół św. Jana oczarował mnie. Nie mogłem od niego
oczu oderwać. Kamienicom nie mogłem się napatrzyć. Wychylałem się z bryczki, przypatrywałem się i wszystkiemu, co widziałem, nie mogłem się dość nadziwić.
– A co! – powtarzała z triumfującą miną panna Serafina. – Ale to jeszcze nie wszystko.
,,Cóż może być piękniejszego?” – myślałem sobie w duchu i z tą myślą ujrzałem się w podwórzu jakiegoś domu, przed jakimś eleganckim balkonem.
– Niechże pan wysiada – rzekła do mnie moja towarzyszka. – Już przyjechaliśmy.
Wysiadłem. Po kamiennych szerokich schodach wszedłem na balkon, idąc za głosem sędziny, której wykrzykniki zadziwienia wydobywały się z wnętrza domu przez otwarte na
ścieżaj drzwi.
– Ach! ach!
Zastałem sędzinę w objęciach jakiegoś jegomości.
– Siurpryza!54 Co za siurpryza, kochany hrabio! Sędzia stał z boku i z rozpromienioną twarzą witał nieznajomego.
– Kiedyż przyjechałeś? Co cię sprowadziło?
– Pozawczoraj z Wiednia, ekstrapocztą. Przyjechałem dla zrobienia wam siurpryzy.
– Prawdziwa siurpryza! Jedna z najprzyjemniejszych! Mój Boże! jakaż ja szczęśliwa!
Domyśliłem się, że nieznajomy mi jegomość musi być tak często wspominany hrabia Kobylański. Więc z boku przypatrywałem się hrabiemu, który tymczasem w szybkiej rozmowie
mieniał frazesa z sędziną i z sędzią. Był to człowiek słuszny, kształtnie zbudowany, na twarzy
biały i rumiany. Gęste, czarne włosy, ułożone w pukle i kędziorki, formowały rodzaj piramidy
na jego głowie i trzęsły się jak galareta. Spod czarnych, w dwa duże, grube łuki zakrzywionych brwi błyszczały czarne oczy, ale jakimś przyćmionym, zużytym blaskiem, dziwnie od
kwitnących rumieńcem młodości policzków odbijającym. W ruchach pełno było gracji i
szarmanterii. Pachnął jak bukiet aromatycznej esencji. Miał na sobie świeże i według ostatniej
mody uszyte odzienie.
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M u t a t i s m u t a n d i s (łac.) – z koniecznymi zmianami.
S i u r p r y z a – niespodzianka.
72

– Mam dla hrabiny jeszcze jedne siurpryzę – rzekł po przywitaniu i podał sędzinie ramię
prowadząc ją do bawialnego eleganckiego pokoju. Za nimi poszedł sędzia, a za sędzią ja, ciągnąc się jako ogon, prowadzony i ciekawością, i tym, że nie wiedziałem, co z sobą robić.
W salonie o uszy moje obił się jakiś krzyk niby ludzki a nie ludzki, któremu zawtórował
głośny wykrzyknik sędziny:
– Ach!
– Dowiedziawszy się o śmierci faworyty pośpieszyłem zastąpić ją inną. Jest to drugi, tylko
pyszniejszy egzemplarz Koko – rzekł hrabia wyciągając rękę i pokazując na dużą drewnianą
klatkę, w której siedział ptak, jakiego w życiu nie widziałem.
– Ach! – powtórzyła sędzina i dodała: – A jam się zarzekła przywiązywać się do faworytów-zwierząt. To tak krótko żyje, tyle sprawia zmartwienia, tyle zdrowia kosztuje!
– To siostra odrzuca tę siurpryzę?
– O, nie! Byłabym zbyt niewdzięczną. Przyjmuję i dziękuję.
Wyciągnęła rękę, którą hrabia Kobylański ucałował.
– Przyznać się jednakże muszę – rzekła po chwili sędzina oglądając pysznego ptaka, w
którego oczy wlepiłem – że te siurpryzy sprawiają mi pewne zdziwienie.
– Jakie? – zapytał hrabia,
– Nie mogę sobie wytłumaczyć naprzód, dlaczego hrabia opuściłeś Wiedeń, a potem...
Wahała się z wymówieniem wyrazu, który jej na języku wisiał.
Hrabia podchwycił:
– Dlaczego jestem taki uprzedzający? nieprawdaż? Sędzina skinęła głową na znak potwierdzenia.
– Natychmiast się wytłumaczę. Rzecz prosta. Chcę się żenić i potrzebuję pomocy siostry
dobrodziejki.
– Żarty – odrzekła sędzina od niechcenia, a sędzia chrząknął i dziwnym jakimś wzrokiem
spojrzał na hrabiego, który w następujący odpowiedział sposób:
– Bynajmniej nie żarty. Potrzebuję się żenić i rzecz zwłoki nie cierpi. Mój majątkowy bilans stanął tak, że połowa wartości dóbr moich przeszła na minus. Potrzebuję ratować majątek.
Sędzia i sędzina spojrzeli naprzód po sobie, a potem razem skierowali wzroki na hrabiego,
który po tym wyznaniu bynajmniej dobrej miny i kontenansu nie stracił i rzecz dalej ciągnął:
– Dlatego przyjechałem do Lwowa.
Tu się uśmiechnął i ukłonił sędzinie.
– Ażeby się schronić pod opiekuńcze skrzydła hrabiny.
– Wybornie – rzekła sędzina. – Ale ta rzecz nie, jest dywulgowaną55?
– Jest dla całego tutejszego miasta absolutną tajemnicą. Tylko...
W tej chwili wzrok hrabiego padł na mnie i wyraził pewien rodzaj zdumienia. Kilka francuskich wypadło mu z ust wyrazów, pomiędzy którymi zachwyciłem jeden, i n d i v i d u,
poprzedzony syczeniem k i e s e, k i e s e, które dziś wiem, że znaczyło qu'est-ce que cest
que ca56.
Sędzina odpowiedziała:
– To mój pupil, którego wzięłam po śmierci mojej biednej, poczciwej Koko, syn naszego
sąsiada, szambelanic Prażnicki.
Hrabia skrzywił nos usłyszawszy moje nazwisko.
Sędzina ciągnęła:
– Wzięłam go, żeby się przetarł trochę na wielkim świecie.
– Ma co?
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D y w u l g o w a ć – wtajemniczać.
Q u' e s t – c e q u e c' e s t q u e c a? (fr.) – co to jest?
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– Trzysta dusz w najdoskonalszej podolskiej glebie, ojciec składa kapitały.
– A!
Rozmowa ta toczyła się półgłosem, ale że mojej tyczyła się osoby, przeto ani jednego z
niej słówka nie uroniłem.
– To zmienia rzecz – rzekł hrabia. – Trzeba, żebym się z młodzieńcem zapoznał i zaprzyjaźnił.
Na te wyrazy zarumieniłem się jak panna i bardzo niezgrabnie podałem hrabiemu, który
się do mnie zbliżył, rękę, zdziwiony trochę dotknięciem jego ręki, miękkiej, pulchnej i takiej
gładziutkiej, jak aksamit.
– Bardzo mi miło zabrać taką znajomość – mówił hrabia. – Poznajomimy się bliżej i lepiej.
Przepędzimy razem zapusty. Pozwolisz, szambelanicu, że będę twoim mentorem.
Na to wszystko nic nie odpowiedziałem, bo o komplimentach wyobrażenia jeszcze nie
miałem. Odpowiedział za mnie sędzia:
– Zdejmiesz z mojej żony połowę ciężaru, kochany Adolfie. Szambelanic jest surowym
materiałem, wprost ze wsi.
– Oszlifuje się prędko na bruku lwowskim. Nieprawdaż? – zapytał mnie hrabia.
Potwierdziłem, chociaż nie wiedziałem, o co rzeczywiście chodzi, co to ma owo szlifowanie oznaczać. Ale się prędko dowiedziałem, tego samego jeszcze wieczora. Zaczęło się ono
od krawca, który przyszedł, wziął na mnie miarę i po kilku dniach przyniósł mi trzy fraki,
czarny, granatowy i butelkowy, trzy tużurki, dwa rajtroki, kilka kamizelek, kilka par różnego
koloru spodni, płaszczyk z krótką peleryną, futerko i kilka halsztuków57. Szewc przyniósł
różne buty i trzewiki. Ze sklepów poznoszono rękawiczki i flakony z pachnidłami. Fryzjer
przystrzygł i ułożył mi włosy. Słowem, w tydzień po przybyciu do Lwowa sam siebie poznać
nie mogłem.
Hrabiostwo, bo hrabiostwem muszę ich we Lwowie nazywać, zajmowali cały piętrowy
dom z obszernym podwórzem, oficyną i stajniami, na Franciszkańskiej ulicy. Było tam pokojów szesnaście i pomieszczenie dostateczne nie tylko dla mnie, ale dla kilku rodzin. Lecz
hrabina powiedziała mi:
– Nie uchodzi, ażeby młody kawaler mieszkał u obcych, niby na łasce. Potrzeba, żeby miał
własne pomieszkanie, w którym bez żenady mógłby znajomych i przyjaciół przyjmować.
Z tego powodu po oporządzeniu się wyniosłem się do tego samego hotelu, w którym
mieszkał hrabia Kobylański i zająłem apartament obok apartamentu hrabiego. Pomieszkanie
moje składało się z trzech pokoi, z których jeden był salonikiem, umeblowanym w miękkie
fotele, kanapy, politurowane stoliki i duże zwierciadła. Drugi pokój był pewnym rodzajem
scjentyficznej58 pracowni, bo posiadał biurko do pisania i szafę na książki. Trzeci był sypialnym i gotowalnianym. Meble hotelowe pomnożył najęty fortepian, na którym miałem się
uczyć muzyki.
Równocześnie sprowadził się do hotelu pan Blondel de Nesle i zamieszkał w jednym ze
mną apartamencie. Był to mój metr do francuskiego języka. Tytułował się markizem i utrzymywał, że jest potomkiem tego Blondela, który odkrył więzienie Ryszarda Lwie Serce59.
Oprócz markiza, miałem jeszcze dwóch metrów: jednego do muzyki, drugiego do tańca,
obaj Francuzi. Pierwszy przychodził do mnie, do drugiego ja chodziłem.
Edukacja moja rozpoczęła się na wielką skalę. Codziennie do południa miałem czas zajęty
francuszczyzną i muzyką, po południu od czwartej do piątej tańczyłem, jednego dnia sam,
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H a l s z t u k – (z niem. halstuch) ozdobna chustka na szyję noszona dawniej przez mężczyzn.
S c j e n t y f i c z n a – naukowa.
59
B l o n d e l a, k t ó r y o d k r y ł w i ę z i e n i e R y s z a r d a L w i e S e r c e – Blondel v. Blondiaus,
przezwany Neesles, słynny trubadur XII w. Wg tradycji miał odszukać króla Ryszarda Lwie Serce (1157–1199),
uwięzionego przez arcyksięcia austriackiego Leopolda V, w ten sposób, że zanucił przed wieżą (w której, jak
podejrzewał, znajdował się król) ułożoną wspólnie z Ryszardom pieśń i usłyszał w odpowiedzi jej ciąg dalszy.
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drugiego w towarzystwie kilkunastu uczniów. Z metrami nie mówiłem inaczej, tylko po francusku. Markiz rozłączał się ze mną dopiero o czwartej wieczorem, zostawiając mnie własnemu memu przemysłowi.
Ta metoda, dzieło hrabiego Kobylańskiego, w którego towarzystwie zazwyczaj wieczory
bądź u hrabiostwa Zarębskich bądź gdzie indziej spędzałem, sprawiła to, że kiedy nadeszły
zapusty, byłem już o tyle wyszlifowany, że starła się ze mnie barwa wieśniaczej prostoty.
Jeszcze wszakże nie nabrałem potrzebnej śmiałości i zuchwalstwa, które by nie dozwalały
pośliznąć się na woskowanych posadzkach salonów. Jeszcze na salonach wolałem być widzem jak aktorem. Na języku i nogach miałem niby pęta, których ostatecznie nie prędzej aż
podczas następnych pozbyłem się zapust.
Z markizem uczyłem się tylko mówić po francusku, a to dla tej przyczyny, że nauczyciel
mój sam nic więcej nie umiał. Za to do francuskiego języka był jedyny, bo lubił dużo gadać.
Gadając uczył i nauczył mnie po francusku. Po roku mówiłem już dobrze i płynnie.
Hrabia Kobylański grał względem mnie rolę opiekuńczego ducha; prawdziwym jednakże
duchem opiekuńczym była zawsze panna Serafina. Hrabiemu towarzyszyłem na wieczory i
bale, pannie Serafinie na szusterbaliki60 na których nabrałem tego, czego mi na woskowanych
brakowało posadzkach.
– A co, panie szambelanicu – zapytywała mnie moja prawdziwa opiekunka – jak się panu
Lwów podoba?
– Bardzo – była moja odpowiedź.
I rzeczywiście, Lwów tak mnie pochłonął, tyle rozmaitych dostarczył mi rozrywek, że
uczułem się jakby w raju.
Znajomości miałem mnóstwo, i to w dwóch sferach społeczeństwa: w hrabiowskiej i szewskiej. W pierwszej znałem mężczyzn i damy, hrabiów, hrabiny i hrabianki, w drugiej same
damy, i to młode; na mężczyzn i na starsze kobiety patrzyłem przez ramię.
Dziś, po tylu upłynionych latach, przypominając sobie owe czasy przekonywam się, że
dwie te sfery towarzyskiego życia mają pomiędzy sobą pewną analogią. Podstawy w nich
jedne i te same, grunt jeden i ten sam: całą różnicę stanowi powierzchowność inaczej ogładzona. Tu frak, tam kapota, tu gazy i brabanckie koronki, tam perkalik; tu grzeczność ubrana
w wyuczone na pamięć frazesa, tam grzeczność wyrażająca się bez ogródki; tu próżność i tam
próżność; tu czczość podobna do pianki szampańskiego wina, tam czczość podobna do pianki
marcowego piwa. Oto cała różnica. Ludzie ci sami i tacy sami, nie rozumniejsi i nie głupsi.
Na szusterbalikach rej wodziły panny służące; na redutach, maskowanych i nie maskowanych
balach rej wodziły także panny służące, tylko inaczej tytułowane.
Panna Serafina wielkie w swojej sferze posiadała znaczenie, a to dlatego że umiała, jak
Francuzi powiadają, se faire valoir61.
– Moja pani jest hrabiną zza kordonu – powiadała swoim znajomym – ogromnie bogata i
bardzo hojna, płaci mi pięćdziesiąt reńskich rocznie i daje mnóstwo prezentów – i dodawała
ukazując na mnie:
– A ten pan, to szambelanic zza kordonu, ogromnie bogaty i bardzo hojny, lubi tańczyć i
dlatego przychodzi na nasze bale.
Rzeczywiście lubiłem tańczyć z Julkami, Anielkami, Kasiami i Marysiami i znajdowałem
ich zabawy daleko zabawniejszymi od tych, na które w towarzystwie hrabiostwa Zarębskich i
hrabiego Kobylańskiego uczęszczałem.
A nie tylko ja sam z tak zwanej wyższej sfery znajdowałem je zabawniejszymi. Na szusterbalikach schodziłem się często ze złotą młodzieżą, szukającą odurzenia w szalonych walcach, galopadach i mazurach, o jakich na salonach wyobrażenia nie miano.
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S z u s t e r b a l i k – bal szewski, „pospólstwa”.
S e f a i r e v a l o i r (fr.) – kazać się cenić.
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Pozabierałem mnóstwo znajomości, pozawierałem mnóstwo przyjaźni, których nie potrafiłbym wyliczyć. Samo przez się rozumie się, że te znajomości i przyjaźnie grubo kosztowały,
tym grubiej, że nie znałem wartości pieniędzy. Ani sędzia, ani sędzina nie zwracali na to mojej uwagi, a mając carte blanche62 od moich rodziców, dostarczali mi, ile potrzebowałem,
środków – jak powiadali – do kształcenia się i nie pytali, jakie, kiedy i komu kupuję prezenta,
o których ja i panna Serafina dużo wiedzieliśmy szczegółów.
Panna Serafina nie żałowała mojej sakiewki.
– Co ma pan żałować! – mawiała. – Julka potrzebuje koniecznie szylkretowego grzebienia.
Kupowałem grzebień dla Julki.
– Hania nie ma mantylki.
Dawałem pieniądze na mantylkę dla Hani.
– A o mnie to pan nie myśli?
Myślałem i o pannie Serafinie, która swoje znajome i przyjaciółki zaćmiewała blaskiem
toalety, moim kosztem sprawianej.
W sferze zaś wyższego towarzystwa płaciłem za śniadania szampanem oblewane i wyręczałem kiedy niekiedy hrabiego Kobylańskiego, który miał zwyczaj zapominać często sakiewki, kiedy zasiadał do wista lub po magazynach chodził.
– Zapłać no za mnie, porachujemy się – mawiał od niechcenia. Płaciłem, lecz o rachunku
nigdy mowy nie było.

III
Pod takimi, jak wyżej opisałem, wpływami, kierunkami i opiekami edukacja moja rozwijała się szybko i wszechstronnie. W krótkim czasie stałem się młodym człowiekiem comme il
faut63 poszukiwanym, pożądanym i mile widzianym we wszystkich sferach i kołach towarzyskich. Jeune homme comme il faut et pas trop fier64– takim był przydomek dany mi przez
markiza Blondel i przyjęty przez sferę hrabiowską; ,,poczciwy pan szambelanic” – takim był
przydomek, który mi sfera panny Serafiny nadała.
Na bruku lwowskim z początku było mi tak, jak gdy się po raz pierwszy wejdzie na wystawę przemysłu całego świata, kiedy to się widzi wszystko, a nic się nie widzi. W oczach
moich i wyobraźni przedmioty mieszały się w jeden wielki chaos, w którym migały się męskie i niewieście postacie, bez zatrzymywania na sobie długo mojej uwagi. Nie umiałem ich
dokładnie rozróżnić. Wszystkie wydawały się mi podobnymi jedne do drugich jak żurawie w
stadzie.
To jednakże nie mogło trwać wiecznie. Powoli, nieznacznie chaos począł się przede mną
rozjaśniać i na tle jego wystąpiło wyraźniej kilka osobistości, pomiędzy którymi a mną sformował się pewien rodzaj kółka, którego ja byłem środkowym punktem. W kółku tym obracali
się: hrabia Kobylański, baronowa Dolańska, dwaj synowie i córka tej ostatniej, panna Serafina, niejaka Anielka i niejaki Antoni Pstryk. Sędzina grała rolę drugorzędną albo raczej rolę
ukrytej sprężyny, kierującej dramatem, w którym ja byłem czynny.
Muszę wyznać, że pomiędzy tymi osobami najwyraźniej w mojej wyobraźni, a nawet w
sercu, stała postać Anielki, młodej i prześlicznej córki kominiarskiego majstra z Chorążczyzny. Niech to będzie powiedziane tymczasowo w nawiasie, póki w ciągu opowiadania nie
nawrócę do tego przedmiotu. Anielka podobała się mi, ale... o tym potem.
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C a r t e b l a n c h e (fr.) – nieograniczone pełnomocnictwo.
C o m m e i l f a u t (fr.) – wytworny.
64
J e u n e h o m m e c o m m e i l f a u t e t p a s t r o p f i e r (fr.) – Młody człowiek wytworny a przystępny.
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Razu pewnego przed południem, kiedy po odbrząkaniu gam zabierałem się do herbaty,
wszedł do mnie hrabia Kobylański, a za nim dwóch młodych ludzi, Hrabia zarekomendował
mi przybyszów:
– Baron Tymoteusz Dolański, baron Ksenofont Dolański. Spodziewam się, że będziecie
panowie wzajemnie zadowoleni ze znajomości. Baronowie życzyli sobie poznać się z tobą,
szambelanicu.
Nazwisko baronów, a właściwie baronowej Dolańskiej, dość często obijało się mi o uszy,
lecz nie zwracałem na to uwagi, a to dlatego że mnóstwo nazwisk w uszach mi dzwoniło.
Prosiłem gości siedzieć i potraktowałem ich cygarami.
Baronowie byli to ludzie młodzi. Starszy, Tymoteusz, wyglądał na lat dwadzieścia pięć,
młodszy na dwadzieścia dwa albo trzy. Powierzchowność ich odznaczała się tym rodzajem
wymokłości, która właściwą jest ludziom zanadto wcześnie pijącym z kielicha rozkoszy. Nie
byli do siebie podobni, jeden miał czarne, drugi blond włosy, jeden był słuszny i twarzy pociągłej, drugi niski, twarzy krągławej; pomimo to wszakże jednakowo wyglądali: rumieńce
młodości zbladły, a raczej zżółkły na ich twarzach, oczy nie strzelały ogniem młodego życia.
Usiedli, zapalili cygara i zawiązali rozmowę; o czym? nie pamiętam, zapewne o pogodzie
lub czymś podobnym, rozmowę, która wciąż rwała się i wiązała, i znów rwała, i byłaby się w
końcu urwała, gdyby nie markiz, który, wyszedłszy przed chwilą, wpadł jak bomba z okrzykiem:
– Wielka nowina!
A spostrzegłszy kilka obcych osób skłonił się szarmancko, przeprosił i powitał kolejno naprzód hrabiego, potem baronów. Powitanie jego oznaczało, że znał się z nimi z dawnej daty.
– Jak się macie, kochani baronowie! Przecież przyjechaliście do Lwowa! Jestem w zachwyceniu widząc was.
– No, ale ta wielka nowina – odezwał się hrabia. – Czy ona tylko dla pańskiego elewa, czy
też dla nas wszystkich?
– Parbleu dla całego świata. Dla elewów miewa się nowinki malutkie, świeże, jak jagódki
tylko co zerwane i jeszcze niezupełnie dojrzałe.
Baronowie się uśmiechnęli, markiz ciągnął dalej:
– Wielkie nowiny są dla całego świata,
– Cóż to za nowiny? – zapytali razem hrabia i baron Tymoteusz.
– Ha, ba! – odrzekł Francuz. – Niech mi wolno będzie skorzystać z zaostrzonej ciekawości. Zgadujcie, panowie, a jeżeli nie zgadniecie, to w waszym towarzystwie będę z nowiny
korzystał, rozumie się, tyle razy, ilu tu panów jest, kolejno kosztem każdego z was z osobna.
– A jeżeli zgadniemy?
– To ja koszt poniosę.
– Zgoda – odezwali się chórem baronowie, hrabia i ja. I rozpoczęło się zgadywanie.
– Hrabianka X idzie za mąż – odezwał się baron Ksenofont.
– Byłaby to wielka nowina – odparł Francuz – gdyby się kiedy sprawdziła, ale nie...
– Książę Y się żeni – podchwycił baron Tymoteusz.
– Nie!
– Hrabinie mojej siostrze zdechła papuga – rzekł hrabia Kobylański.
– Nie.
– Przyjeżdża do Lwowa Catalani65.
– Nie.
Na trzydzieści przynajmniej tego rodzaju domysłów odpowiedział Francuz: – Nie...
– No – rzekł w końcu hrabia – musimy uznać się zwyciężonymi. Nie zgadniemy.
– Zgadujcie, panowie.
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C a t a l a n i – Angelica Catalani (1780–1849), wioska śpiewaczka operowa, jedna z najsłynniejszych sopranistek świata.
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– Powiedz nam, markizie, wielką nowinę i niech idzie na twoję korzyść.
– Słuchajcie więc, messieurs et mesdames66 i podniesionym dodał głosem: – Do Lwowa,
do tego miasta, które zdaje się być przez Boga przeklętym i przez ludzi zapomnianym, do
którego promień światła z wielką trudnością przez otaczające je ciemności się przedziera... do
tego Lwowa... przybył transport świeżych...
– Pomarańcz – podchwyciłem.
Towarzystwo zaśmiało się chórem. Mnie wstyd się zrobiło.
– Słuchaj, młody człowieku – rzekł mój metr przerywając sobie i mowę do mnie zwracając. – Dla mężów w dziewiętnastym wieku pomarańcza jest rzeczą ckliwą, dobrą do utraktowania przedmiejskiej dziewczynki, ale nie do psucia wykształconego smaku, potrzebującego
rzeczy tęgich i substancjonalnych, jakimi są mocne trunki, surowe mięso i żywe stworzenia.
– Brawo! – zawołał hrabia, a baronowie w ręce klasnęli.
– Nieprawdaż, że dobre w mego elewa wpajam zasady? – zapytał Francuz.
– Wyborne – odparł hrabia. – Ale nam nie o zasady, lecz o wielką chodzi nowinę.
– Toś jej jeszcze, hrabio, z mego wykładu zasad się nie domyślił?
– Ma foi67 odrzekł zagadnięty – domyślam się przez pół... ale...
– No?
– Transport...
– Czego?
– Świeżych... świeżych? – i zamyślił się hrabia głęboko.
– Ostryg – powiedziałem półgłosem, sam sobie nie dowierzając, bo nie przywiązywałem
wielkiej wagi do wiadomości, której mi dziś właśnie rano oberlokaj hotelowy udzielił.
– C’est ça!68 – zawołał markiz, palcem na mnie ukazując. – Mamy we Lwowie ostrygi.
– Szambelanic zgadł – dodał jeden z baronów.
– Poniewczasie – wsunął drugi.
– Wygrana przy markizie – zakonkludował hrabia – a przy nas obowiązek kolejno dać
śniadanie dla wszystkich, jak w tej chwili jesteśmy.
– Zaczynając od mego elewa – podchwycił Francuz – którego wyręczę w uaranżowaniu
śniadania.
I nie czekając na odpowiedź zadzwonił na lokaja, któremu kazał przygotować na pięć osób
śniadanie, składające się z dziesięciu tuzinów ostryg, z bifsztyku po angielsku z sardelowym
masłem, z pieczonych jarząbków, z sera i wetów, z dodatkiem białego wina do ostryg, porteru
do bifsztyku, bordeaux do jarząbków i malagi do wetów, nie licząc maraskino po śniadaniu,
czarnej kawy i cygar.
– Spodziewam się, że niezły umiem robić wybór – rzekł pełen zadowolenia, gdy skończył
dyspozycją. – Dobrze to wielkie przynosić nowiny.
Dziś przynajmniej w duchu bym pomyślał, że łatwo jest być hojnym na cudzy rachunek;
lecz wówczas pełen byłem admiracji dla wynalazczego ducha mego metra, który tak dalej się
chwalił:
– W jednym śniadaniu potrafiłem przeprowadzić przymierza narodów: niemieckiego, reprezentowanego przez ostrygi z Hamburga, angielskiego przez bifsztyk i porter, francuskiego
przez bordeaux, włoskiego przez maraskino, hiszpańskiego przez malagę, tureckiego przez
kawę i polskiego przez jarząbki. Nieprawdaż?
Wszyscy jednogłośnie dali potwierdzenie tej kuchennej polityce.
Francuz wykręcił się i zaczął śpiewać jakąś piosnkę, której każda wrotka kończyła się naśladowaniem harmonii bulgotania płynu wylewanego z butelki.
W chwilę potem udaliśmy się do jadalnej sali.
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M e s s i e u r s e t m e s d a m e s (fr.) – panowie i panie.
M a f o i! – (fr.) honor!
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C' e s t ç a (fr.) – zwrot okolicznościowy odpowiadający naszemu: no właśnie to; otóż to.
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Dzięki markizowi śniadanie odbyło się bardzo wesoło. Jedliśmy, pili, żartowali i czas zeszedł nam do trzeciej jak mgnienie powieki. Wstałem od stołu związany serdeczną z młodymi
baronami przyjaźnią, mówiłem do nich i oni do mnie ,,ty”, z opuszczeniem tytułów. Rozstaliśmy się „do zobaczyska” nazajutrz o godzinie jedenastej.
Tymoteusz i Ksenofont wręczyli mi swoje karty z adresami. Rewizytowałem ich tego jeszcze wieczora.
Drugie, trzecie i czwarte śniadanie przeszło także wesoło. Francuz był duszą wesołości, a
nasza przyjaźń, podlewana porterem, białymi i czerwonymi winami i likierami, a zaszczepiona na gruncie surowego mięsa i ostryg, które z początku z gardła mi się wracały, rosła, rozwijała się i dojrzała. Staliśmy się nierozdzielni.
Tymoteusz powiedział mi raz od niechcenia:
– Moja matka bawi we Lwowie. Uważałem za potrzebne odpowiedzieć:
– Pragnąłbym poznać baronową.
– Najłatwiej – odrzekł przyjaciel – tym bardziej że i moja matka pragnie poznać ciebie.
Naznaczyliśmy sobie dzień i godzinę i pojechaliśmy. Baronowa mieszkała we własnym
domu, urządzonym na stopę wysokopańską. W salonie, umeblowanym bardzo bogato, ale nie
najgustowniej, spotkała nas i powitała kobieta dużego wzrostu, mocnej tuszy, czerwonej twarzy, z brodawką na nosie, ubrana w szlafroczek, który miał pretensją lekko kolosalną jej kibić
obwiewać.
– Szambelanic Prażnicki, chère maman69 powiedział Tymoteusz ukazując na mnie.
– A! bardzo mi miło – odrzekła baronowa siadając i wzywając mnie, ażebym obok niej
usiadł.
Zawiązała się rozmowa o niczym, w ciągu której starałem się pani domu przypatrzeć. Od
razu skoczyła mi w oczy bijąca od niej pretensjonalność. Wydawała się kobietą przeszło
czterdziestoletnią, a układała się tak jak młodziutka. Na głowie nie miała czepka. Nad czołem
wznosiła się korona z warkoczy, spod których pukle spadały na skronie i ramiona. Spod szlafroczka wyglądał gors niczym nie osłonięty. Spodnie ubranie było białe i cieniutkie, ozdobione mnóstwem szlareczek i haftów.
Kilkakrotnie w ciągu rozmowy wyraziła mi, że bardzo ją poznanie się ze mną cieszy.
– Ale – dodała – przyjemność nie byłaby zupełną, gdybym się nią z moją córką nie podzieliła. Poproś, Tymeczku, Walerkę.
Tymoteusz wyszedł i niebawem powrócił prowadząc pod ramię pannę Walerią, która się
mi ukłoniła i obok matki usiadła.
Nie mógł mnie nie uderzyć kontrast, jaki pomiędzy matką a dziećmi zachodził. Patrząc na
baronową zdawałoby się, że powinna była wydawać na świat olbrzymów. Jej powierzchowność, skład jej ciała, rozmiary członków odpowiadały najzupełniej tym, za jakimi czynił poszukiwania Fryderyk Wilhelm I, który chciał w Prusach rasę wielkoludów zaprowadzić70.
Gdyby był znalazł baronową, byłby się grubo oszukał. Synów jej opisałem wyżej. Co się zaś
córki tyczy, to ta gorzej jeszcze niż bracia matkę rekomendowała.
Panna Walerią była chuda, w całym tego wyrazu znaczeniu. Wzrost miała mniej trochę niż
mierny, ale więcej niż mały, i wydawała się bardzo młodziutką. Nie była ładną, ale też i nie
była brzydką. Drobna jej, bladziutka, okraszona lekkim rumieńcem twarzyczka należała do
tego rodzaju niewieścich twarzy, które się nigdy nie zmieniają, o których w starości można
jeszcze powiedzieć:
– Jest to twarz kobiety mającej więcej jak piętnaście, a mniej jak trzydzieści lat.
Toteż, zanim panna Waleria weszła do salonu, baronowa uprzedziła mnie:
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C h è r e m a m a n (fr.) – droga (kochana) mamo.
F r y d e r y k W i l h e l m I... c h c i a ł w P r u s a c h r a s ę w i e l k o l u d ó w z a p r o w a d z i ć –
aluzja do gwardii przybocznej króla pruskiego Fryderyka Wielkiego I (1668–1740), którą formował on z ludzi
ogromnego wzrostu, werbowanych z różnych krajów.
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– Walerka jest już słuszną panną, skończyła piętnasty rok. Powierzchowność panny Walerii nie zadała kłamu temu twierdzeniu. Rzuciwszy na nią okiem, byłem przekonany, że jest to
dziewczynka rozpoczynająca dopiero dziewiczy żywot.
– Szambelanic jest przyjacielem twoich braci – powiedziała baronowa do córki.
Panienka się uśmiechnęła i dźwięcznym, srebrzystym wygłosiła tonikiem:
– Zapewne i nam nie odmówi przyjaźni.
– Będę się starał na ten zaszczyt zasłużyć.
Trzeba wiedzieć, że rzecz działa się w drugim roku pobytu mego we Lwowie i już byłem o
tyle wyszlifowany, że improwizowałem komplimenta bez zająknięcia się.
Za ten, który palnąłem, otrzymałem w nagrodę spojrzenie panienki długie, przeciągłe, wyrażające więcej niż wdzięczność, spojrzenie, w którym gdybym był starszy i doświadczeńszy
ujrzałbym więcej niż piętnaście lat skończonych.
Mówiliśmy jeszcze trochę o Galicji i muzyce i pożegnałem panie, zaproszony przez baronową raz na zawsze, w każdej dnia porze.
Wszędzie doznawałem grzecznego przyjęcia, ale nigdzie takiego jak u baronowej.
,,Trzysta dusz za kordonem i majątek w doskonałej podolskiej glebie” otwierały mi podwoje
wielkiego świata; lecz wszędzie traktowano mnie jak młodzika, zasługującego na względy dla
trzystu dusz, dla niczego innego. Jedna baronowa i panna Waleria okazywały mi względy dla
mnie samego, dla zalet mojej osoby. To mi wielce pochlebiało i stało się magnesem, który
mnie ciągnął do baronowej pomimo mojej wiedzy i woli. Magnes ten tym był silniejszy, że
Tymoteusz i Ksenofont prawie mnie nie odstępowali. Jeżeli nie jeden, to drugi był zawsze ze
mną. Hrabia Kobylański ze szczególną troskliwością opiekował się naszą przyjaźnią.
Do panny Walerii zbliżałem się coraz bardziej i bardziej, zawiązując niepostrzeżenie
przyjaźń, która mi się wydawała naturalną z powodu przyjaźni, jaka wiązała mnie z jej braćmi. Baronówna nazywała mnie trzecim swoim braciszkiem. W obchodzeniu się jej ze mną
była naiwność, posuwana niekiedy do ostatecznych granic, naiwność okazująca, że byłem dla
niej czymś więcej jak braciszkiem. Razu pewnego na przykład zdarzyło się tak, że było nas
tylko dwoje w salonie: ona i ja. Panna Waleria opowiadała o kanarku, który uciekł.
– Niewdzięcznik – mówiła – a ja go tak kochałam! Siedzieliśmy na kozetce jedno obok
drugiego, tak blisko, że jedna z moich nóg była zasłonięta fałdami sukienki jedwabnej. Po
wymówieniu ostatniego wyrazu panna Waleria jeszcze się bliżej do mnie przysunęła i westchnęła.
– Żal pani kanarka? – zapytałem.
– Ja go tak kochałam! – była odpowiedź poszeptem wymówiona.
Czułem, że sama przyzwoitość nakazywała pocieszać strapioną, lecz jakoś w tym momencie to słowo ,,kochałam” przybrało w moim umyśle postać czasu teraźniejszego i zadzwoniło
mi w uszach głosem nie panny Walerii. Panna Waleria mówiła dźwięcznie i srebrzyście; lecz
był ktoś, co mówił jeszcze dźwięczniej i srebrzyściej, ktoś, czyją postać wywołała moja wyobraźnia w zmroku wieczornym, jaki w tej chwili w salonie panował, i postawiła ją niby na
straży. Ta postać stała przede mną, wpół schowana za liściem olbrzymiego aloesu, zasłaniającego okno na balkon wychodzące, i patrzała na mnie. Więc nie pocieszałem baronówny.
Udałem zamyślenie i głowę pochyliłem – i w tej chwili na moim ramieniu uczułem miękkie
dotknięcie twarzyczki panny Walerii.
Kochałem, ale nie pannę Waleria. Miłość, o której czytelnikowi później rozpowiem, miała
dla mnie znaczenie znalezionego skarbu, który chowałem dla samego siebie, a chowałem
dlatego, że do znalezienia nie śmiałem się przyznać ani przed opiekunami, ani przed protektorami, ani przed przyjaciółmi moimi. Dotknięcie przeto twarzyczki panny Walerii, oznaczające
coś innego jak żal za kochanym kanarkiem, zrobiło na mnie wrażenie popełnionego świętokradztwa. Strażnicza postać coraz wyraźniej wyrastała z wazonu i zza aloesu się wychylała.
Robiło mi się na przemian raz zimno, raz gorąco. Chciałem się zerwać. Przyzwoitość, a raczej
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grzeczność przykuwała mnie do kozetki. Chciałem jednakże grzeczność zgwałcić i zerwać
się; lecz, zanim zamiar do skutku przyprowadziłem, panna Waleria powstała i okrzyk trwogi z
piersi się jej wydarł.
– Panie Onufry, com ja zrobiła? Ach! com ja zrobiła?
I poczęła w silnym niby wzruszeniu chodzić szybko po pokoju, powtarzając pewnym łez
głosem:
– Mój Boże! com ja zrobiła?
Widząc tę zgryzotę uczułem nieopisany jakiś żal.
„Biedna dziewczyna!” –pomyślałem i nie śmiałem dodać: – „Ona mnie kocha!”
Nie śmiałem tego sobie powiedzieć, bo miałem podówczas ośmnaście lat i nie umiałem wyobrażać sobie kochania w liczbie mnogiej. Jedno mi wystarczało. Nie umiałem rozdzielić serca na
części i obdzielić nim kilka przedmiotów miłości. Byłem jeszcze do tego zanadto młody.
Przedstawiło się w umyśle moim zapytanie:
– Co jednakże robić z tym fantem, który wziął się nie wiedzieć skąd pod postacią rozpaczy
panny Walerii?
– Ha! trzeba ją pocieszać, nie ma innej rady – była odpowiedź, którą sam sobie dałem.
I w ten pocieszanie rozpocząłem sposób:
– Pani nic złego nie zrobiła.
– Ach! panie Onufry!
– Przecież pani nazywa mnie braciszkiem.
– Ach! panie Onufry!
– Przecież uważam panią jak siostrzyczkę.
– Jak siostrzyczkę? – zapytała panna Waleria zatrzymując się przede mną – tylko jak siostrzyczkę?
,,Tylko” wymówione było tak dobitnie, że zrozumiałem, iż było osią zapytania. Zmieszałem się, nie miałem na podręczu żadnej odpowiedzi. Panna Waleria usiadła znów obok mnie
blisko, bardzo blisko, i pieszczonym głosem wyszeptała:
– Braciszku!
Szczęściem dla mnie, w tej właśnie chwili wszedł lokaj ze świecami, a wkrótce potem weszła baronowa w towarzystwie hrabiego Kobylańskiego i udając zdziwienie rzekła do tego
ostatniego:
– O! podchwyciliśmy tête à tête71. Panna Waleria i pan Onufry mają może jakie tajemnice,
którym przeszkodziliśmy.
– Żadnych tajemnic! – podchwyciłem pośpiesznie, czując, jak twarz raptem mi zapałała.
Baronówna stała ze spuszczonymi oczami. Hrabia zbliżył się do mnie i półgłosem do ucha mi
włożył.
– Byłem niegdyś w twoim wieku. Wiem, co twoje zmieszanie oznacza. Radzę ci, strzelaj w
lot, bo gdy ptak uleci, później go nie dościgniesz.
I cichszym dodał głosem:
– To nie zobowiązuje, ale zabezpiecza. Czy znasz francuskie przysłowie; si jeunesse savait, si vieillesse pouvait72.
Przysłowie to, które markiz często powtarzał, było mi doskonale znanym, lecz nie rozumiałem, jakie w obecnym położeniu chce z niego hrabia zrobić zastosowanie. Miałżeby wiedzieć, co pomiędzy mną a panną Waleria zaszło? Czy pod drzwiami podsłuchiwał? Czy przez
dziurkę od klucza zaglądał? Ścisnąłem ramionami, pożegnałem baronową, ukłoniłem się z
daleka baronównie i wypadłszy na ulicę odetchnąłem z głębi piersi, jakby mi z serca wielki
spadł ciężar.
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Było późno i dżdżysto. W pomroku wieczornym gdzieniegdzie błyskały latarki, których
płomyki nie oświecały, lecz tylko kierunek ulic oznaczały. Przechodniów na mokrych i błotnistych trotuarach było mało, bo komu by się chciało moknąć na wilgoci i chlapać się po błocie. Każdy, kogo interes spod dachu wypychał, biegł szybko, ażeby co prędzej pod dach na
powrót się schronić, ci zaś, których z domów wypędziły nudy, zapełnili – stosownie do towarzyskiej, jaką zajmowali, sfery – szynki, kawiarnie i cukiernie, gdzie tanim kosztem zaspokajali duszy i ciała pragnienie. Spacerujących dlatego tylko, ażeby spacerować, nie było nikogo,
tylko ja.
Wypadłem z domu baronowej i nie poszedłem do siebie, lecz puściłem się ulicami bez celu, wybiegając z jednej na drugą. Szedłem bardzo prędko, jakby za mną ścigała mara będąca
wcieleniem wyrazów:
„Ona mnie kocha.”
Wyrazy te bębniły i syczały mi w uszach, wplecione w przysłowie francuskie, które Hrabia
powiedział.
„Ona mnie kocha”.
A w głowie szumiało drugie:
„Ona mnie kocha.”
To „ona” rozpadało się na dwie postacie: na bogatą panią, otoczoną wszystkimi zbytkami,
jakie wymyślna ludzka fantazja wynaleźć może, i na ubogą dziewczynę, uposażoną we
wszystkie wdzięki, na jakie natura zdobyć się może.
Od pierwszej uciekłem i oto po szarudze i błocie uciekałem. Z drugą lękałbym się w tej
chwili spotkać, ażeby z oczu moich nie wyczytała, że na moim ramieniu spoczęło lice pierwszej.
Szedłem długo, miotany różnymi myślami, które w ośmnastoletniej mojej głowie goniły
się jak chmury wiatrem pędzone.
Szedłem długo i stanąłem. I nagle przede mną, niby z ziemi wyrosła, stanęła jakaś postać,
której widok sprawił mi drżenie trwogi. Cofnąłem się parę kroków i dłonie w kułaki zacisnąłem w pogotowiu do osobistej obrony.
Zaprawdę, najodważniejszy nie powstrzymałby się od zadrżenia, gdyby niespodzianie ujrzał przed sobą w odosobnionym miejscu człowieka półnagiego, okrytego na głowie pewnym
rodzajem rycerskiej misiurki73 spod której wyglądała twarz czarna jak sadza, oświecona
błyszczącymi jak u kota oczami i szeregiem białych zębów.
Czarny człowiek odetchnął głęboko, lecz nie postąpił ku mnie. Zwróciłem się chcąc
odejść, ale nieznajomy drogę mi zastąpił.
– Ktoś ty? – zapytałem i podniosłem rękę do góry, myśląc, że mam do czynienia z zamaskowanym rzezimieszkiem.
– Spuść rękę, paniczu – odparł zapytany – bo ja się twoich kułaków nie lękam. I ja mam
kułak, i dalibóg, że więcej wart niż twój.
To mówiąc ujął mnie za rękę i ścisnął niby żelaznymi kleszczami, aż z bólu pisnąłem i zapytałem:
– Czego chcesz?
– Nieprawdaż, że dłoń, co tak ścisnąć umie, twardy musi mieć kułak?
– Czego chcesz? – powtórzyłem.
– Chcę najprzód, ażebyś mi, panie szambelanicu zza kordonu, ogromnie, jak powiadają,
bogaty i bardzo hojny, odpowiedział na moje zapytanie.
– Na jakie?
– A na to, jakie tylko co zadałem.
– Jakie? – dopytywałem się, wielce, powiem prawdę, zmieszany.
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– Czy prawda, że dłoń, co tak jak moja ścisnąć umie, twardy musi mieć kułak?
– O! prawda – odrzekłem.
– Otóż, panie, ja mam, zwyczaj gołym kułakiem łamać kości ludziom, co mi w drogę
wchodzą.
– Mocno mnie to cieszy – odrzekłem, chcąc jak najprędzej rozstać się z człowiekiem, co
mi drogę zastąpił – ale nie mam czasu długo z panem rozmawiać.
Zacząłem mówić „panie”, przez uszanowanie dla siły dłoni mego interlokutora, w którym
wciąż jeszcze podejrzewając rzezimieszka, chciałem się mu okupić sakiewką, a jeżeliby sakiewka go nie zadowoliła, to zegarkiem. W tym celu sięgnąłem do kieszeni, gdy te usłyszałem wyrazy:
– Nie masz, panie szambelanicu, czasu? I, nie żartuj pan ze mną. Ja wiem, co to jest nie
mieć czasu, kiedy człowiek zmuszony jest od rana do wieczora ciężko pracować, ażeby od
nędzy matkę wdowę i młodsze rodzeństwo ratować, ażeby mieli czym okryć ciało i nie doznawali głodu i chłodu. To ja wiem, co to jest nie mieć czasu, bo ja jestem tym człowiekiem,
co pracuje. A na pana pracuje trzysta dusz. Panu wszystko przychodzi gotowe. Ja i pan różnimy się tym, że ja nie mam czasu, a pan nie wiesz, co z czasem robić. A przecież znalazłem
czasu tyle, że przez całą godzinę czekałem na pana przed hotelem, że potem dłużej niż godzinę czekałem przed mieszkaniem tej karmnej pani. To za takie długie czekanie możesz mi pan
chwilkę poświęcić, jeżeli nie dla czego innego, to dlatego, żem się zadyszał ścigając pana po
ulicach.
– Czymże mogę panu służyć? Jaki pan do mnie masz interes?
– Interes? – podchwycił nieznajomy. – Hm, żadnego i bardzo ważny.
– Zdaje mi się, żeś pan uczciwy człowiek, ale zadajesz mi zagadki.
– Ho, ho! że uczciwy, to uczciwy, do tego stopnia, że kiedy postrzegłem, jak pan rękę do
kieszeni włożyłeś, dłoń mnie zaświerzbiała i chciałem pana tak trzasnąć, żeby wszystkie na
raz zęby wyleciały. Co się zaś zagadek tyczy, muszę panu powiedzieć otwarcie, że wolę siedzieć w ciepłej izbie, jak moknąć na jesiennym deszczu. Chodźmy na piwo.
,,No! – pomyślałem sobie. – Masz go! Jasno się wytłumaczył.” I zacząłem błagalnym prawie głosem:
– Ale szczerze panu mówię, że nie mam czasu.
– Co to ,,nie mam czasu”! – przerwał groźnie czarny człowiek. – Chodź pan na piwo, póki
proszę. Musimy się bliżej zapoznać. Możesz pan zaglądać na nasze baliki, to możesz i do
naszego szynku zajrzeć.
Nie było rady, musiałem być posłuszny. Weszliśmy do pierwszego szynku, jaki się nam
nastręczył, i przy świetle w nieznajomym poznałem kominiarza, uczernionego sadzą i ubranego w kompletny kominiarski ubiór, skórzane obcisłe spodnie, skórzany spencer, myckę ze
spadającymi na ramiona i zakrywającymi kark kryzami i patynki na bosych nogach. Pod tym
ubiorem rysowały się kształty atletycznie zbudowanego człowieka, niezbyt dużego ani grubego, ale suchego i wydającego niepospolitą w każdym muskule siłę.
– Dwa zajdle74 piwa! – krzyknął mój towarzysz, a gdy zasiedliśmy i piwo niezbyt czysta
szynkarka postawiła przed nami, zapytał:
– Poznajesz mnie, panie szambelanicu?
– Nie – odrzekłem, bo rzeczywiście nie mogłem sobie przypomnieć, ażebym kiedy w życiu widział tę figurę.
– Przypatrz się mi.
Przypatrywałem się, ale to nic nie pomogło. Odpowiedziałem powtórnie:
– Nie poznaję.
– Ha! bo wy, panowie – rzekł z cierpkością w głosie – chodzicie na szusterbaliki nie dla
towarzystwa, ale dla spódniczek. Wy się na nas i nie patrzycie – na nas mężczyzn – tylko w
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jasne oczęta i w perłowe ząbki panienek. A ja się na ciebie, panie szambelanicu, patrzył. Mam
bystre oko i widziałem to, czego może byś nie chciał, ażeby kto widział. Czy znasz Kucyka?
Wzruszyłem ramionami na znak, że nigdy o podobnym nazwisku nie słyszałem.
– Otóż, jeżeli go nie znasz, to wiedz o tym, że Kucyk jest uczciwy człowiek i jego żona,
Kucykowa, uczciwa kobieta, i ich córka, Anielka, uczciwa dziewczyna.
Na wyraz ,,Anielka” twarz mi ogniem spłonęła. Kominiarz, nie zważając na to, ciągnął
dalej:
– Pamiętaj pan, że mam zwyczaj łamać kości temu. co mi w drogę włazi. Przypatrz mi się
dobrze, nazywam się Antoni Pstryk. Bądź pan zdrów, bo nie mam czasu.
To rzekłszy wychylił resztę piwa, rzucił kilka krajcarów75 na stół i wyszedł.

IV
Niech sobie czytelnik przypomni, jak miał lat siedmnaście i jak po raz pierwszy w życiu
oglądał tę girlandę kwiatów zwanych kobietami, wabiących barwą, wonią i głosem; jak wśród
tych kwiatów wpadł mu w oko jeden, jeden pomiędzy mnóstwem, odznaczający się czymś nie
dającym się ani opisać, ani opowiedzieć.
Takim kwiatkiem dla mnie była Anielka.
Opisać Anielkę jest zadaniem przechodzącym moje siły. Powiem więc krótko: była piękna.
Przedtem ani potem nie widziałem stworzenia piękniejszego. Miała jasne jak len włosy, jasne
jak majowe niebo oczy, różane, zgrabnie wykrojone usteczka, kibić wysmukłą i wytoczoną,
czarujący uśmiech, małą rączkę, drobną nóżkę i w całym układzie ten wyraz kwiatka, co to
przestał już być pączkiem, a nie rozwinął jeszcze wszystkich barw pełnego kielicha.
Kiedym ją pierwszy raz ujrzał, byłem jak człowiek blaskiem olśniony.
Jest (może dziś już nie ma) na Halickiem kamienica murowana, na dwa piętra wzniesiona,
szeroka z frontu i w sobie głęboka. Na niej na każdym piętrze pełno szyldów. Na dole szynk i
handel korzenny, na pierwszym piętrze modniarka i akuszerka, na drugim szmuklerz, dentysta
i stancje dla studentów. Obok szynku szerokie wrota prowadzą na podsień, z której schodami
wychodzi się na piętra i wprost na podwórze udające ogródek. Pod murem rzadkie wazony
reprezentują kwietnik, a na środku kółko pręcikami w kabłąk wygiętymi ogrodzone reprezentuje klomb. Naprzeciwko tego klombu, w przybudowaniu do korpusu kamienicy przyczepionym, znajduje się obszerna sala balowa.
W zapusty bardzo często, a w innej porze trochę rzadziej pojawia się na wrotach tabliczka
z napisem wielkimi literami: „Bal”.
Pojawia się ona zwykle z rana i wisi do dwunastej w nocy, oświecona po zachodzie słońca
transparentowym sposobem.
Nie ma na niej, jak na afiszach, ani dnia wypisanego, ani godziny oznaczonej. Interesowani o tym wszystkim z góry wiedzą, bale bowiem na Halickiem od niepamiętnych czasów odbywają się w jednych i tych samych dniach i rozpoczynają o jednej i tej samej godzinie: w
zapusty – we środy i niedziele, wyjąwszy ostatniego tygodnia, w którym środę zastępuje wtorek, oraz wielkiego postu i adwentu, w ciągu których salę balową zalega uroczysta cisza.
Odbywają się tam bale czysto rzemieślnicze. Uważam za potrzebne wyraźnie powiedzieć
,,czysto rzemieślnicze”, ażeby dać do poznania, że na nich nie występuje element lokajski –
nie dlatego ażeby miał wstęp wzbroniony, lecz że wieczory są porą dnia, w której lokaje,
najmocniej będąc zatrudnieni, nie mogą myśleć o zabawie. Z tej sfery tylko płeć żeńska miewa wieczorami czas wolny. Z tego powodu na balach na Halickiem lokaja nie znaleźć na le75
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karstwo, ale za to panien służących jak gwiazd na niebie. Jest to wielka korzyść dla szewców,
krawców, stolarzów, ślusarzów, kominiarzów, blacharzów, kotlarzów etc., bo wśród niewiast
pływają jak pączki w maśle. Nienajlepiej na tym wychodzą niewiasty, których zazwyczaj trzy
razy tyle bywa co kawalerów, ale cóż robić! Przysłowie powiada: „czyja krzywda, niech tego
licho porwie”. Muszą biedne niewiasty, chcąc nie chcąc, do przysłowia się stosować.
Ta to mnogość niewiast i ten brak służebnej klasy zwabiają na owe baliki młodzież ze
złotej sfery. Panicze – pewni, że się nie otrą o własnych lokai – wpadają niekiedy do sali na
Halickiem, potrącą się, wytańczą, rozpatrzą i uciekają. Otarcie się o pokojówkę nie robi wstydu: lokaj, co innego. Takie wpadanie byłoby dobrym, gdyby zbliżało konsumentów do producentów, zapoznawało ich i przyjaźniło. Niestety, konsumenci przychodzą tam nie po to, ażeby
się zbliżyć, zapoznać i zaprzyjaźnić, ale ażeby konsumować.
Po co ja tam pierwszy raz poszedłem? Albo ja wiem? Panna Serafina namówiła:
– Chodź pan, panie szambelanicu.
Z początku się wzbraniałem.
– Zapytam się hrabiny – mówiłem.
– A niechże pana Pan Bóg broni! – zawołała. – Jeszcze czego nie stało! Wolę, żebyś pan
nie chodził.
– A jeżeli się hrabina dowie?
– Skąd się ma dowiedzieć!
– A jeżeli tam chodzić nie można?
– Ta czemu nie można? Tylu panów, tylu hrabiów chodzi.
– Hrabiów? – zapytałem trochę zdziwiony.
– A jakże.
I wyliczyła tchem jednym kilkanaście nazwisk galicyjskiej arystokracji, ozdobionych tytułem, którego historia nie usprawiedliwia; ale ja historii nie znałem. Tytuł mi zaimponował.
,,Kiedy hrabia X, Y, Z etc. i – pomyślałem sobie – może tam iść, to i ja mogę.
Poszedłem. Działo się to pod koniec pierwszych zapust, byłem więc jeszcze więcej wieśniakiem niż młodym comme il faut człowiekiem i dlatego zapewne balik na Halickiem
przedstawił się mi nie jako ciekawość na popatrzenie zasługująca, ale jako zabawa, która mi
nadzwyczajnie do gustu przypadła. Brak wymuszenia bardzo mi się podobał. Łojowe świeczki w blaszanych kinkietach, niewoskowana podłoga, twarde ławki popod ścianami nie budziły
we mnie najmniejszego wstrętu. Przeciwnie, czułem się w tej sali bardziej u siebie niż na arystokratycznych salonach. Wygodniej mi było w półświetle łojówek niż w blasku jarzących
świec.
Pamiętam, kiedyśmy pierwszy raz z panną Serafina weszli, grano walca.
– O – rzekła do mnie moja przewodniczka na progu. – Walc. Niechże pan na mnie, poczeka.
Odeszła i natychmiast powróciła bez salopy i chustki i powróciwszy bez wszelkiej ceremonii wzięła mnie do tańca.
– Ależ – tłumaczyłem jej – poczekajmy trochę.
– Nie ma co czekać.
– Niech się pierwej przypatrzę.
– Szkoda czasu.
– Ja jeszcze nie umiem.
Pomimo że wziąłem był już z pół kopy lekcyj, nie miałem jeszcze odwagi zrobić z nich zastosowania na balowej sali. Tańczyłem pod okiem metra. Bez tego oka nie śmiałem się puszczać. Panna Serafina jednakże nie uważała na moje nieśmiałość.
– I! co tam ,,nie umiem”.
To rzekłszy obwinęła moją ręką swoję kibić, ujęła mnie mocno za ramię i za drugą rękę i
puściliśmy się.
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Że panna Serafina prowadziła mnie, nie zaś ja pannę Serafinę, przeto walc poszedł mi doskonale. Niesiony wirowym pędem, dwa kręgi zatoczyłem w ogromnej sali i usiadłem na
ławce pod ścianą obok panny Serafiny.
– A co – zapytała ta ostatnia. – Czy pan nie umie?
Uśmiechnąłem się na znak potwierdzania i otarłem czoło z potu. Po chwili panna Serafina
znów mnie wezwała.
– A jeszcze.
Znów się puściłem, ale już śmielej. W tym drugim walcu już ja prowadziłem tancerkę.
Gdyśmy powtórnie usiedli, nie czekałem na wezwanie. Sam zaproponowałem:
– A jeszcze.
Trzeci walc natchnął mnie szczególną odwagą. Żałowałem, gdy orkiestra raptem ucięła.
– Nieprawdaż, że nie taki diabeł straszny, jak go malują? – było zapytanie mojej tancerki.
– A nie – odpowiedziałem.
– Widzi pan, co tu dam!
Otrzeźwione z upojenia szałem tańca oko rzuciłem na salę i ujrzałem barwisty tłum, zmieszany w pewien rodzaj poetycznego nieporządku. Postacie w szeleszczących sukniach migały
się przed moim wzrokiem. Żadnej jednak nie mogłem wyróżnić. Zlewały się one w jakąś
wielką całość, migającą tysiącem kolorów, na tle której czerniły się niby plamy postacie kawalerów, postrojonych, jak tylko sobie wyobrazić można, najrozmaiciej: w spencery i fraki, w
surduty i kapoty, w obcisłe węgierskie spodnie i w buchaste polskie szarawary. Z początku
tych tylko ostatnich zacząłem wyróżniać; ich miny i stroje niektóre mnie bawiły, niektóre
śmieszyły. Cóż bo to były za miny, jakie zawiesiste, jakie indycze! Wśród nich przesuwała się
niekiedy postać z innego niby świata, podobna zupełnie do tych, jakie na salonach widywałem. Za każdym takim ukazaniem się panna Serafina nie omieszkała mi szepnąć do ucha:
– Hrabia Artur Kozieborski – albo:
– Hrabia Ferdynand Golibrodzki – albo:
– Hrabia Leopold Gołuszewski – itp.
Następnie przeniosłem uwagę z płci męskiej na niewieścią i zatrzymywałem ją kolejno na
zielonych, różowych, czerwonych i innego koloru sukienkach, pomiędzy którymi jedne były
świeżutkie i nowe, drugie zbladłe i wypłowiałe. Ale trzeba się było temu dobrze przypatrywać, bo niezbyt jasne światło ukrywało w cieniu mocniej rażące; niedostatki toalety.
Z sukienek przeniosłem uwagę na trzewiki.
Cóż za ciekawe robiłem spostrzeżenia! Co za rozmaitość obuwia, tym ciekawszego, że tajemniczo ocienionego! Były tam buty i trzewiki, butynki i atłasowe trzewiczki, wydeptane i
nowe, dziurawe i całe, ogromne i malutkie.
Niedawno temu widziałem karykaturę przedstawiającą pewien sejm. Artysta narysował
ławki w amfiteatrze i na ławkach rozmaitego kształtu i wielkości buty. Oglądając ten utwór
złośliwej fantazji przypomniałem sobie pierwsze oględziny balu na Halickiem, które rozpocząłem od obuwia, wprawdzie damskiego, ale takiego, którego wystawa dałaby dokładne wyobrażenie o towarzystwie, jakie deptało podłogę sali balowej, a deptało w sposób zasługujący
na uwagę. Niektóre nogi za każdym stąpieniem sprawiały wstrząśnienie budynku, inne szły
tak lekko, że zaledwie zmiatały kurz z podłogi; jedne stawiały kroki szerokie, inne drobniutkie; jedne kierowały stopy na linii nosa, inne je wykrzywiały palcami w pole lub do środka;
jedne stawały na piętach, drugie na palcach.
Wyznam prawdę, że te spostrzeżenia wielką sprawiały mi rozrywkę. Nastręczyły się niechcący i niespodzianie zajęły. Biegałem okiem po podłodze, śledząc krzyżujące się stopy spacerujących tancerek. Czasami wzrok mój ścigał nogę do ropuchy z kształtu podobną, czasami
jakiś czerwony lub zielony trzewik, ozdobiony klamerką i kokardką, czasami kozłowy bucik,
spod którego wyglądała podkówka. Nagle wśród tego mnóstwa nóg wysunęła się nóżka obuta
w prunelowy czarny trzewiczek i w śnieżnej białości pończoszkę. A że w ciągu kwadransa
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blisko trwającego postrzegania nabrałem pewnej w porównywaniu biegłości, przeto ta nóżka
uderzyła mnie niezwykłą zgrabnością. Nie odznaczała się ona nadzwyczajną małością, ale
była niby wytoczona. Obciągnięty trzewiczek uwydatniał jej kształty. Zdawało się, że spod
wełnianej materii wystawała każda żyłka i drgała, i grała. Tyle w tej nóżce było wdzięku, tyle
życia, żem się zapatrzył i zapomniał.
– Czego tam pan na podłodze szuka? – zagadnęła mnie panna Serafina.
– Ha? – było moją odpowiedzią.
– Czego pan po podłodze tak pilnie szuka? Czyś pan co zgubił? – powtórzyła zapytanie.
– Przypatruję się nogom – odrzekłem.
– Jeszcze co! Patrz się pan lepiej na twarzyczki.
Podniosłem głowę i spojrzałem w twarz właścicielce pięknej nóżki.
Z doświadczenia zrobionego podówczas mógłbym dać radę amatorom niewieścich wdzięków, ażeby szczególną na nogi zwracali baczność. Ładna nóżka jest niezawodną rekomendacją. Kiedy od nóżki przeniosłem wzrok na twarz, doznałem niby olśnienia.
Była ubrana w białą sukienkę i miała zielony na głowie wianuszek. Pod sukienką rysowały
się kształty marmurowej jędrności, które sprawiały, że wyglądała jak natchniony życiem najwyborniejszego dłuta posąg.
– Patrz się pan na twarz – powtarzała moja opiekunka.
Nie potrzebowała powtarzać, bo ja oczu oderwać nie mogłem od tego słonecznego zjawiska, które powoli przesunęło się przede mną i znikło w tłumie. Za nim powlókł się ogon samych hrabiów.
Po chwili to zjawisko znów się ukazało i przeszło.
Opanował mnie jakiś rodzaj zawrotu głowy. Muzyka zabrzmiała mazura. Panna Serafina
pociągnęła mnie za rękaw.
– Czego panna chcesz? – ofuknąłem się.
– No, ta chodźmy, grają mazura.
– To niech sobie grają.
– Cóż u licha! mamy siedzieć? Ta myż przecie nie po to tu przyszli.
Wstałem. Tańczyłem bez taktu i uwagi. Myliłem figury. Panna Serafina gniewała się na
mnie. Usiedliśmy. Spuściłem głowę i oczy.
Zaledwie przez chwilkę, zatopiony w chaosie myśli, posiedziałem, raptem przed oczami
moimi zamigotała para czarnych trzewiczków. Podniosłem wzrok. Mignęła postać w białej
sukience, a obok niej jakiś jegomość ze złotej sfery. Tańczyli.
Wlepiłem w tę parę oczy. Tancerka niby po powietrzu na
falach tonów mazura płynęła. Tancerz nastawiał się, tupał, bił hołubce i w oczy jej zaglądał. Ona miała wzrok długimi zasłonięty rzęsami. W jego oczach było coś wyzywającego,
coś, co wydawało się mi nieprzyzwoitym. Rozgniewałem się na tancerza i zazdrościłem mu.
Och! gdybym ja na jego był miejscu!
Wtem para zatrzymuje się nie opodal ode mnie i tancerka rzuca chustkę do góry.
Nigdy żadna pantera tak na zdobycz nie skoczyła, jak ja na tę chustkę. Z miejsca, na którym siedziałem, dałem jeden sus w powietrze, pochwyciłem chustkę i podałem pięknej tancerce rękę, za dotknięciem której uczułem w całym ciele jakiś dreszcz, jakieś gorąco, i posunąłem naprzód.
Pragnienie moje spełniło się prędzej, niż spodziewać się mogłem. W przekonaniu własnym
osiągnąłem wielkie szczęście. Toteż postarałem się stać się go godnym. W mazura całą wlałem duszę. Prowadziłem moje tancerkę tak, że mi się wydało, że ją niosę na dłoni prawej ręki,
na której ona całym oparła się brzemieniem, a to brzemię było takie lekkie a tak lekkością
swoją mnie przejmujące, że mi się zdawało, iż z nią w parze oderwę się stopami od podłogi i
przez sufit wylecę, i tańcząc mazura wyniosę się het, gdzieś w lazury. Było mi tak dobrze z
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nią w parze, tak rozkosznie! W tej chwili nie pragnąłem niczego innego, tylko ją trzymać za
koniuszki palców i prowadzić, prowadzić bez końca.
Snadź i jej ze mną musiało być dobrze, bo czułem, że jej rączka lgnęła do mojej.
Przeleciałem salę wzdłuż raz, drugi i trzeci. Byłbym przeleciał jeszcze i raz czwarty, lecz
nagle obudziła się w mym sercu troskliwość o nią.
,,Ona się zbytecznie zmęczy, biedaczka” – pomyślałem.
I natychmiast przyciągnąłem ją do siebie, porwałem wpół, podniosłem do góry i wykręciłem.
Miałem ją przez chwilkę całą na prawej ręce. Jakże ona była lekka! Jakże mi było rozkosznie!
Wykręciłem się, posadziłem ją i uciekłem.
Co się po tym mazurze ze mną działo, tego opisać nie potrafię. Usiadłem w jakimś kącie i
natychmiast rozpocząłem żyć wspomnieniami – wspomnieniami doznanej rozkoszy. Śniłem
na jawie. Tłum, sala, kinkiety, muzyka, wszystko, co mnie otaczało, wszystko, na co patrzałem, wszystko, czego słuchałem – gdzieś znikło, przepadło, ścichło. Pozostałem sam, a przede
mną, niby w dalekiej przeszłości, migotała postać tancerki, do której uśmiechała się moja
dusza. I byłbym tak pozostał Bóg wie jak długo, gdyby nie panna Serafina.
– A, to tak? To z drugimi pan tańczy dobrze, a ze mną jak za napaść?
Taka wymówka o uszy mi się obiła. Zrazu zdziwiła mnie, chciałem się ofuknąć; lecz tak
byłem szczęśliwy, że mi się wydało okrucieństwem okazać gniew lub niechęć. Więc
uśmiechnąłem się do panny Serafiny.
– Ja się tego po panu nie spodziewałam.
– Panno Serafino...
– Pan tańczył ze mną jak za napaść, a z tą drugą...
– Moja kochana panno Serafino...
– Ta czegóż pan ode mnie chce? – burknęła niecierpliwie.
– Co tam grają?
– Taże jeszcze mazura.
– Chodźmy.
– E! poniewczasie.
W tej właśnie chwili muzyka ucięła. Panna Serafina usiadła obok mnie.
– Kupże mi pan co. Już mi w gębie zaschło.
– A co? – zapytałem.
– Choćby jedne pomarańczę. Przecie godzi się, żeby kawalerowie o damach myśleli.
Udaliśmy się do bufetu. Nakupiłem pomarańcz, cukierków i ciasteczek, które panna Serafina jadła, a resztę w chustkę od nosa zgarnęła.
Przyszło mi na myśl, że może wypadałoby, ażebym i nieznajomą tancerkę utraktował.
Wziąłem więc parę pomarańcz i dalejże szukać po sali. Obszedłem ją wzdłuż i w poprzek,
zajrzałem w każdy kąt; pięknej nieznajomej nie znalazłem. Powróciłem do bufetu. Panna Serafina rozdawała cukierki, ciastka i pomarańcze kilku pannom.
– Gdzie pan tam się włóczy? – zawołała, gdy mnie ujrzała – ot, nie ma komu traktować
dam, to ja je karmię. Tacy to teraz kawalerowie! Taki świat!
Znów nakupiłem pomarańcz, ciastek i cukierków. Panny szeptały pomiędzy sobą, śmiały
się i zajadały.
– Niech no pan siada. Usiadłem.
– To moja przyjaciółka Julka, a to Frania, a to Hania, a to Kasia. Tylko że Kasia niedługo
będzie mi przyjaciółką.
– A toż czemu? – zapytała ta ostatnia, dotknięta przymówką.
– Bo pójdziesz za mąż.
– Et! nie plotłabyś nie wiedzieć czego. Ta skąd ci to do głowy przyszło?
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– Jak to? a czyż...
Tu Kasia zatknęła dłonią pannie Serafinie usta i rozpoczęły się znów pomiędzy pannami
szeptania i śmiechy, którym koniec położyła galopada.
W serii tańców, jakie potem nastąpiły, oddałem się zupełnie na łaskę i niełaskę pannie Serafinie. Używała też mnie, używała! Musiałem tańczyć i z nią, i z jej wszystkimi przyjaciółkami. Do końca więc balu hasałem zapamiętale i nie bez zapału, doznane bowiem szczęście
dodawało mi, że tak powiem, ostrogi. Panna Serafina była ze mnie kontenta, ja byłem kontent
z siebie.
– Czemu pan tego mazura tak haniebnie tańczył? – zapytała, gdyśmy z balu wracali.
– Bo... ot... tego... tam... – bąkałem – nagniotek mnie zabolał.
– A z tą drugą nie bolał?
– Któż to była ta panienka? – wyskoczyło mi z ust zapytanie,
– Chciałbyś pan wiedzieć? Jaki pan ciekawy.
– Chciałbym wiedzieć... dlatego że... hm...
Nie wiedziałem doprawdy, dlaczego chciałbym się dowiedzieć o imieniu i nazwisku pięknej nieznajomej. A zachciało się mi tego gwałtownie, tak gwałtownie, że za tę wiadomość
wszelką gotów byłem zrobić z siebie ofiarę.
– Pan taki ciekawy – powtórzyła panna Serafina.
– Cóż w tym złego? Wiem, żem tańczył z panną Serafina, z Hanią, Kasią, Franią i jeszcze
z jakąś panienką. W tym nie ma nic złego, że chciałbym wiedzieć, jak się ta panienka nazywa.
– Nic złego, tylko ciekawość, a ciekawość do piekła prowadzi.
– Ej, co tam, panno Serafino.
– Pan gotów by pójść do piekła, byle się dowiedzieć nazwiska panienki?
– Ej, panno Serafino, moja kochana, moja droga panno Serafino!
– Tak! tak! kochana, droga – rzekła przedrzeźniając mnie. – A powiadają, że mężczyźni
nie ciekawi, że to tylko my, kobiety, ciekawe. Otóż napytałam sobie biedy, żem pana na ten
bal poprowadziła. Zarzekam się, że już nigdy nie poprowadzę.
To postanowienie strwożyło mnie. Nie wiedziałem jeszcze, że panna Serafina prowadząc
mnie na bale na Halickiem własnemu dogadza interesowi, bo zapewnia sobie i tancerza, i
karmiciela. Nie wiedziałem jeszcze również, że ażeby pójść, nie potrzebowałem bynajmniej
asystencji panny Serafiny. A chodzić chciałem dla owej panienki. A pragnąłem dowiedzieć
się, co to za jedna. Dalejże tedy do panny Serafiny w prośby, które rozpocząłem od nader
dosadnych przeprosin, bo pocałowałem moje towarzyszkę w rękę, ukląkłem przed nią na ulicy i zabierałem się do uściśnienia jej. Gdym jednakże ukląkł, panna Serafina krzyknęła:
– Co panu? panie szambelanicu!
Zerwałem się.
– Co panu się stało? co by na to ludzie powiedzieli?
– Pójdziemy na bal?
– Ta cóż z panem robić! chyba już pójdziemy, jeżeli mi hrabina pozwoli.
– Czemużby miała nie pozwolić?
– Może będzie mnie potrzebowała. Tylko że u nas nigdy ani we środę, ani w niedzielę nie
ma wieczoru i hrabina zawsze wyjeżdża. Chybaby zachorowała i w domu zostać musiała.
– A! niech Pan Bóg broni! – zawołałem.
– Ale już tych balów niewiele będzie. Jeszcze we środę i w niedzielę, i w ostatni wtorek.
Westchnąłem. Pragnąłbym, żeby bale na Halickiem dzień po dniu się powtarzały i trwały
nie do końca Zapust, ale do skończenia świata, a potem ażeby się na tamten świat przeniosły i
stworzyły mi raj, w którym miejsce cherubinów i serafinów zastąpiłaby owa panienka.
– Jakże się ta panienka nazywa? – zapytałem, gdyśmy przed bramą domu hrabiostwa stanęli.
– Jeżeli pan będzie grzeczny, to powiem, a teraz: dobranoc – była odpowiedź na zapytanie.
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Po odpowiedzi panna Serafina znikła za bramą, którą mi przed nosem zatrzasnęła. Pozostałem na ulicy sam i zamyślony, rozmarzony udałem się na spoczynek.
Czym spał owej nocy, czym nie spał, z tego sprawy zdać przed sobą nie umiem; wiem tylko, żem się położył do łóżka i świecę zgasił, wiem, że potem dzień zaświtał i wstałem, ubrałem się, brząkałem gamy na fortepianie, czytałem i tłumaczyłem z markizem Telemaka76 następnie jadłem, piłem, odbyłem lekcją tańca, złożyłem wizytę hrabiemu Kobylańskiemu, byłem na wieczorze u hrabiostwa Zarębskich, a stan mój był ciągle stanem półsnu, półjawy,
wciąż przede mną unosiła się postać panienki.
U hrabiego Kobylańskiego zastałem kilku znajomych ze złotej młodzieży.
– Jakże ci poszło? – zapytał mnie hrabia robiąc aluzją do balu na Halickiem. – Upatrzyłeś co?
Spłonąłem, jakby mnie kto na gorącym schwytał uczynku.
– Była tam dziewczynka fajna – rzekł jeden z dwóch obecnych. – Ładna szelma!
Nie wątpiłem, że pochwała ta odnosi się do mojej panienki. Serce mi żywiej uderzyło. Zaparłem w sobie dech myśląc, że czegoś się o niej dowiem. Lecz ów jegomość tylko jeszcze
cmoknął i na inny przedmiot zwrócił rozmowę.
Dowiedzieć się o niej stało się głównym pragnieniem, celem mego żywota. Jedynymi ku
temu źródłami były: najprzód panna Serafina, potem Lwów, w końcu bale na Halickiem. Te
ostatnie zdawały się najpewniejszym źródłem; lecz czekać aż do środy wydało się mi niepodobieństwem.
Uderzyłem więc najprzód na pannę Serafinę. Po długich próbach, usilnych prośbach i zaklęciach dowiedziałem się od niej, że nic nie wie.
– To być nie może – zawołałem oburzony zawiedzionym oczekiwaniem.
– Przysięgam Bogu, że nie wiem. Ale jeżeli pan będzie grzeczny, to się dowiem.
– Moja panno Serafino, będę taki grzeczny, będę robił wszystko, co mi panna każesz.
– No, pamiętajże sobie pan – rzekła, palcem mi grożąc. Da się to widzieć we środę.
Wyglądałem środy z upragnieniem, a tymczasem obiegałem miasto we wszystkich kierunkach, zaglądając przez każde wpółotwarte drzwi, przez każde niezasłonięte firanką okno. Poszukiwania moje były nadaremne: panienki śladu nie odkryłem.
Przyszła środa, poszedłem na bal: jej nie było.
Przyszła niedziela, poszedłem na bal: jej nie było.
Pozostawała jeszcze jedna nadzieja; ostatni wtorek.
We środę i w niedzielę wysługiwałem się pannie Serafinie, w jej własnej i we wszystkich
jej przyjaciółek osobie.. Orałem balową podłogę, aż mi podeszwy od butów odpadały. Zaskarbiłem sobie nieograniczone mojej opiekunki względy i byłem ich pewny.
,,Niechaj no, we wtorek?” – myślałem.
Wtorek był dla mnie tym, czym ostatnia ucieczka dla strapionego, czym deska zbawienia
dla tonącego.
Przyszedł nareszcie ów wtorek.
– Nie mogę dziś pójść na Halickie – powiedziała smutnie panna Serafina przyszedłszy do
mnie około dwunastej pod pretekstem opatrzenia mojej bielizny. – Hrabina jedzie na kostiumowy bal i mnie z sobą zabiera, bo będzie się dwa razy przebierała.
– Bodaj piorun trząsł w tę babę! – krzyknąłem w gniewie.
O tym kostiumowym balu Wiedziałem, miałem nawet sędzinie towarzyszyć, ale z zamiarem wymknięcia się w stosownej chwili i popędzenia na Halickie, wziąwszy z sobą pannę
Serafinę, która oczekiwać na mnie miała. Skonfiskowanie jej wywracało mi szyki. Rozgniewałem się nie żartem.
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– Udaj, panno Serafino, żeś zachorowała – błysnęła mi myśl, którą natychmiast wypowiedziałem.
– Nie można.
– Czemu?
– Tak.
– Ależ ja proszę, błagam, zaklinam, panno Serafino! Kochana, droga, jedyna, złota, diamentowa!
Do prośby dodałem pocałowanie w rękę i uścisk, któremu się panna niby broniła.
– Proszę zachorować, proszę powiedzieć, żeś oczadziała, moja panno Serafino!
– Poczekaj pan. Niech się namyślę.
Myślała i rezultatem myślenia było:
– Nie można.
– Cóż ja nieszczęśliwy pocznę? – zawołałem głosem rozpaczy.
Panna Serafina ramionami ścisnęła i do odejścia się zabierała.
– Proszę jeszcze; nie iść. A czyby nie można tak?
I zacząłem sypać niby z rękawa różne projekta, jedne głupsze od drugich. Na te wszystkie
projekta panna Serafina odpowiadała mi uśmiechem i przeczącym ruchem głowy. W końcu
rzekła:
– Pan mnie tu zabawia głupstwami, a tam hrabina na mnie czeka.
Dygnęła i odeszła.
„Cóż to! czy ja dziecko, żeby mi niańki było potrzeba? – powiedziałem do siebie. – Pójdę
sam.”

V
Zdaje mi się, że nie jestem i być nie mogę wyjątkowo stworzonym człowiekiem. Tego,
czegom doznał, zapewne doznali i inni, kiedy po raz pierwszy zdarzyła się im ta choroba,
którą nazywają miłością. Działa ona najmocniej na młodych ludzi. Na mnie podziałała całą
potęgą.
Że się człowiek kochać musi przynajmniej raz w życiu, jest to aksjomatem77 dowodzenia
niepotrzebującym. W tym jednakże aksjomacie jest coś, co można by i należało zbadać i dowieść, mianowicie: co to za tajemnicza władza podstawia ten, a nie inny przedmiot miłości?
Na salonach wielkiego świata widziałem tyle powabnych panienek, a zaledwie na nie raczyłem patrzeć. Na balowej sali na Halickiem oczarowało mnie od pierwszego oka rzutu jasne
liczko nieznanej dziewczyny.
Pragnienie spojrzenia na nią pociągnęło mnie na bal w ostatni wtorek. Odprowadziwszy
sędzinę do resursowej sali, natychmiast się wymknąłem i popędziłem wprost na Halickie.
Wpadłem zadyszany. Sala była już pełną, pełniejszą niż w innych dniach. Przeciskałem się
wśród tłumu i oglądałem, i długo ścigała mnie zatrważającym sposobem myśl:
„Jej nie ma.”
„A! – rzekłem na koniec sam do siebie – jest.”
I odetchnąłem. Niby ożywczego ciepła promień przeniknął mnie na wskroś.
Była ubrana w tę samą białą sukienkę, w te same czarne trzewiczki i w ten sam zielony
wianuszek i była taka śliczna jak wówczas, kiedy ją po raz pierwszy ujrzałem; nawet, jeżeli
prawdę mam wyznać, wydała się mi jeszcze śliczniejszą.
Napełniła mnie nie dająca się opisać radość.
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Stanąłem z daleka i patrzałem, i napatrzyć się nie mogłem. Ona siedziała na ławce pod
ścianą, obok jakiejś niemłodej kobiety, i miała spuszczone oczy. Zdawało się, że się własnym
przypatrywała rączkom. Przypatrując się jej jednakże, dostrzegłem powód spuszczania oczu.
Przed nią zatrzymywał się każdy przechodzień i wzrokiem ją mierzył. Więc ona tych spojrzeń
unikała.
Gdym postał przez chwilkę, przyszło mi na myśl zapytanie:
,,Cóż dalej? Przecie tak stać wiecznie i patrzeć nie mogę”.
Podszedłem bliżej. Orkiestra w tej chwili grzmiała krakowiaka. Jakiś jegomość zbliżył się
szybko, podał jej rękę, ona wstała i w tłumie zniknęła.
Jeżeli kto doświadczył przykrości pochodzącej z nagłego pozbawienia go czegoś, czym się
nasycał i nasycić nie mógł, ten ma wyobrażenie o uczuciu, jakiego w tej chwili doznałem.
Zacisnąłem dłonie w kułak i nogą tupnąłem. I pomyślałem sobie:
,,Drugiej podobnej psoty nie dam sobie wyrządzić.”
Znaczyło to:
,,Nie dam nikomu z nią tańczyć.”
Zrobiwszy takie postanowienie przecisnąłem się do ławki, gdzie niemłoda siedziała kobieta, i usiadłem na tym samym miejscu, na którym przed chwilką ona siedziała. Niemłoda
kobieta spojrzała na mnie z wyrazem wyrzutu. Spojrzała raz i drugi, w końcu półgłosem, niby
do siebie, powiedziała:
– Ot, i nie będzie miała gdzie usiąść.
– Ja ustąpię, jak tylko panienka przetańczy. Niemłoda kobieta przyjaźnie się do mnie
uśmiechnęła. Chciałem z nią zawiązać rozmowę, ale nie wiedziałem, od czego zacząć. Lękałem się zdradzić z moją miłością, która już czułem, jak mi pierś rozpiera. Dlatego siedziałem
niby malowany, zasłuchany w pukanie własnego serca.
Ona przyszła, ja wstałem i nie opodal stanąłem. Niemłoda kobieta coś jej do ucha szepnęła. Ona zwróciła wzrok na mnie, mnie się zrobiło gorąco.
Gdy orkiestra zmieniła, taniec, podszedłem do niej.
– Służę pani – rzekłem.
– Przepraszam pana, jestem zamówiona do mazura.
W tym momencie jakiś zamaszysty jegomość zabrał ją jak swoję.
Usiadłem znów na jej miejscu.
,,Będę przynajmniej pilnował, ażeby miała gdzie siedzieć” – pomyślałem.
Niemłoda kobieta nachyliła się mi do ucha:
– Bardzo panu dziękuję – rzekła. – Dziś taki natłok, tak trudno o miejsce.
Coś bąknąłem na odpowiedź, lecz coś takiego, czego sam nie rozumiałem. Zapewne i niemłoda ślicznej panienki towarzyszka także tego nie zrozumiała, bo nic mi nie odrzekła.
Znów panienka wróciła, znów jej ustąpiłem i znów spojrzenie z dodatkiem uśmiechu w
podziękowaniu otrzymałem. Byłem już jednakże śmielszy.
– Zamawiam panią do następującego tańca.
– Cóż będą grali? – zapytała słodkim, dźwięcznym, pieszczonym głosem.
– Nie wiem.
Niemłoda kobieta wmieszała się do rozmowy:
– Anielka zamówiona do wszystkich tańców.
– Do wszystkich, mamo, wyjąwszy walca – wtrąciła panienka.
– Czeladnicy mego męża zmówili się i do wszystkich ją tańców z góry zamówili – dodała
niemłoda kobieta.
W tych kilku frazesach zdobyłem kilka wiadomości: najprzód, że panience na imię Anielka, po wtóre, że niemłoda kobieta jest jej matką, po trzecie, że jej ojciec jest jakimś majstrem,
po czwarte, że tancerzami Anielki przez cały wieczór będą czeladnicy. To ostatnie bardzo
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mnie ucieszyło. Zazdrościłem tym, co z Anielką tańczyli, zazdrościłem i upatrywałem w tym
dla siebie jakieś nieokreślone niebezpieczeństwo. Czeladnicy jednakże nie wydawali mi się
niebezpiecznymi.
– Więc zamawiam panią do pierwszego walca.
– Dobrze – była odpowiedź, której towarzyszył przecudny uśmiech.
– Tymczasem będę pilnował, ażeby kto pani siedzenia nie zajął.
– Dziękuję.
I oczy jej w moje oczy strzeliły dwoma promieniami, które mi wytłumaczyły owe alegorią
strzał, w jakie fantazja starożytnych Kupidyna uzbroiła.
– A panże sam nie będzie tańczył? – zapytała mnie matka.
Machnąłem na odpowiedź ręką.
Zagrali galopadę, potem mazura, potem angleza, a ja moje funkcją stróża pełniłem z całą
troskliwością i skrupulatnością. Jak tylko Anielka się podnosiła, natychmiast siadałem, gdy
wracała, wstawałem.
– Ta cóż bo doprawdy pan robi? – rzekła do mnie matka podczas, zdaje się, angleza. – Jakże to można, żebyś pan siedział? Przecież pan nie po to tu przeszedł. Tyle panien siedzi i czeka na zmiłowanie Boże. Idź pan i weź którą.
– No, a jeżeli kto zajmie miejsce pannie Anieli?
– To cóż to za takie wielkie nieszczęście! Anielka postoi.
– Nie – odrzekłem – nie można. Wymówiłem to z takim akcentem, że matka z podziwem
spojrzała na mnie i zapytała:
– Dlaczego?
Proste to a tak naturalne zapytanie do najwyższego zmieszało mnie stopnia. Nie byłem
wprawny w udawaniu. Nie śmiałem wygłosić odpowiedzi, jaka na język mi się cisnęła. Więc
coś bąknąłem, zająknąłem się i zamilkłem.
– Idź pan, weź jaką pannę i hulaj. Wstyd ludziom powiedzieć, że taki młody przez cały bal
kołkiem siedzi.
– Bo ja tańczę tylko walca – powiedziałem na odczepne.
– E na co to gadać, kiedy pan pozaprzeszłej niedzieli tańczył z Anielką mazura i, jak mi
mówiła, tak tańczył jak nikt.
„Anielka o mnie mówiła!” – błysnęło mi w myśli i odparłem powściągając wybuch radości:
– To było wypadkiem.
I natychmiast zapytałem:
– Czemu pani nie przyszła ani w środę, ani w przeszłą niedzielę?
– A jak pan zauważył, żem nie przyszła! Nie przyszłam, bo my, panie, jesteśmy ludzie z
pracy rąk żyjący. Na bale chodzimy rzadko. Pozaprzeszłej niedzieli raz, a oto teraz drugi.
Bale kosztują i przy tym rozbałamucają młode dziewczęta, zwłaszcza takie, którym Pan Bóg
dał gładką twarzyczkę. Panicze, eleganty lgną, komplimenta prawią, a dziewczynie się zdaje,
że ona Bóg wie co. O! już więcej Anielki na bal nie przyprowadzę. Zrobiłam to na wielkie
prośby całej czeladzi, ale już mnie więcej nie uproszą.
Nie było co na to odpowiedzieć. Toteż milczałem i siedziałem, Anielka przyszła, wstałem.
Zagrano walca.
Jak orzeł, kiedy w dole zoczy zwierza,
Lotnym się szybem spod obłoków ciska,
tak ja rzuciłem się na Anielkę, pochwyciłem ją i poskoczyłem w szalony wirowy pęd. Niosłem ją w powietrzu. Wiotką jej kibić objąłem prawą ręką i przyciągnąłem ją do siebie tak, że
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piersią prawie piersi dotykałem, jej oddech mieszał się z moim. Tak obleciałem salę, a siły mi
wciąż przybywało.
„Ale ona? ona?” – szeptało mi w myśli.
Lecz nie byłem w stanie się zatrzymać. Pędziłem. Zdawało mi się, że unoszę w ramionach
całe moje szczęście, z którym się rozstać nie mogłem.
„Ale ona? ona?” – wciąż mi w myśli szeptało.
I szepnąłem jej do ucha:
– Czy już dosyć?
– Jeszcze nie – wytchnęły jej usteczka.
Pędziłem dalej, coraz szybciej, a coraz lepiej, coraz pewniej. To ,,nie” natchnęło mnie jakąś dumą,
,,Jej ze mną dobrze” – myślałem sobie – a tak myśląc, jakby dla zapewnienia się zapytałem:
– Jeszcze?
– Jeszcze – była odpowiedź.
Pędziłem dalej.
„Jej ze mną dobrze. A mnie z nią? ach!”
Rajskiej, świetlanej harmonii pełną była moja dusza. Było mi nie już dobrze, ale tak rozkosznie, tak zachwycająco rozkosznie, że na wypowiedzenie tej rozkoszy język ludzki wyrazów nie posiada.
W krótkiej chwili przeżyłem wieki i stałem się wymyślny. Udałem, że mam już dość, i
zwolniłem pędu, i zrobiłem ruch taki, jakbym chciał zakończyć taniec. Anielka szepnęła sama, ale tak cicho, że trzeba było, ażebym nie uchem, lecz sercem dosłyszał wyraz, który z ust
jej wypadł:
– Jeszcze.
Jaka ona po tym wyrazie była zachwycająca! Twarzyczka się jej zaogniła, oczy zaiskrzyły,
zza wpół otwartych karminów usteczek wyglądały sznury białych jak perły ząbków. Oddech
jej mnie upajał.
Nie mogłem dłużej wytrzymać. Jakaś siła, której oprzeć się nie byłem w stanie, wycisnęła
z moich ust:
– Kocham.
I zdawało się mi, jakby po tym wyrazie jej postać jakoś mocniej do mnie przylgnęła. Spojrzałem w jej oczy. Wzrok jej wyrażał zdziwienie.
– Kocham – powtórzyłem głośniej i dobitniej.
– Jeszcze – odpowiedziała.
– Kocham.
– Jeszcze.
Pędziłem wciąż dalej i dalej, powtarzając ciągle:
– Kocham, kocham, kocham – bez końca.
Ile kół zatoczyłem w ogromnej sali, z tego sprawy zdać nie umiem, Pamiętam tylko, że
byłem jeszcze rzeźwy i silny, że mogłem jeszcze długo, długo wirować, kiedy Anielka przestawszy powtarzać „jeszcze”, zdawało się, jakby wsłuchiwała się w harmonią wyrazu „kocham”. Więc i ja uciąłem i po chwilce zapytałem:
– Jeszcze?
Ona odpowiedziała:
– Kocham.
Wyraz ten rozpłynął mi się w duszy tonami czarownej jakiejś muzyki. Ogarnęło mnie coś
na kształt płomienia. Stałem się lżejszy.

94

Lecz nagle musiałem się zatrzymać. Anielka wymówiwszy „kocham” odetchnęła z głębi
piersi, popatrzyła mi w oczy, a jej oczy zamigotały niezwykłym blaskiem, pochyliła głowę na
moje piersi i całym zwisła ciałem.
Zatrzymałem się trzymając ją na ręku i nie wiedząc, co się stało.
Kilka par walcujących przeleciało mimo nas.
Przez chwilkę nie wiedziałem, co robić. Zdawało mi się, że nic mi nie pozostaje, tylko wynieść moje tancerkę do tak zwanego ogródka, a z ogródka na ulicę, a na ulicy ponieść ją i
nieść, i nieść, sam nie wiedziałem dokąd, bo jużciż nie do hotelu, gdzie markiz zapytałby:
– Ou'est-ce que c'est que ça?
Przez chwilkę krótką jak mgnienie źrenicy jakieś kwietne, barwiste, cieniste, pełne czarów
i uroków migały w mojej wyobraźni okolice, gdy mi w ucho wpadł wyraz:
– Zemdlała.
– Zemdlała! – powtórzyło kilka ust i wnet zbiegło się około nas kółko ludzi.
„Zemdlała, więc trzeba ją ratować” – przemknęło mi się w głowie, po czym natychmiast
nasunęła się myśl o matce.
Porwałem więc Anielkę na ręce i poniosłem ją w stronę, gdzie siedziała matka, do której
uszu doleciał już wyraz: zemdlała.
Ta surową spotkała mnie twarzą.
– Pana Aniela zemdlała – rzekłem strwożony.
– Dobrze jej tak. Mówiłam, żeby nie szła z paniczami tańcować. Posadź ją pan.
– Ależ ona nie może siedzieć. Trzeba ją położyć, rozsznurować suknię i wodą na twarz
bryznąć – ktoś się z tłumu odezwał.
– Trzeba ją wynieść na wolne powietrze – odezwał się drugi.
– Nie można! zgrzana! – poprawił trzeci.
– Można ją cucić w bocznej izbie, gdzie się damy przebierają – dorzucił ktoś inny.
– Niedaleko apteka, trzeba posłać po sole.
Tłum tłoczył się, ciekawi zaglądali, sto rad krzyżowało się w powietrzu, ja zemdlałą trzymałem w ramionach, a matka coś gniewnie mówiła, ale, zdaje się, sama nie wiedziała, co począć. Byłoby to trwało nie wiem jak długo, gdyby nie jakiś jegomość, który się raptem obok
mnie zjawił, wydarł mi Anielkę z rąk i z nią, i jej matką znikł w tłumie.
Tłum się rozszedł po sali. Ja usiadłem na tym samym miejscu, którego dla Anielki pilnowałem.
Nie potrzebuję dodawać, że w tańcach, jakie potem nastąpiły, najmniejszego nie wziąłem
udziału. Posiedziałem przez chwilę i poszedłem do hotelu. Idąc na Halickie miałem zamiar
powrócić na kostiumowy bal, ale nie mogłem. Ostatni wyraz, przez Anielkę w szale tańca
wymówiony, wypędził mi z pamięci wszystkie zamiary, kostiumy i bale i zrobił ze mnie
człowieka nie dbającego o nic, nawet o tę reprymendę, jaką nazajutrz usłyszeć miałem od
sędziny. Wyraz ten stał się moim życiem, moim skarbem. ,,Kocham” ogarnęło i na wskroś
przenikło całe moje jestestwo, i porwało je w pewien rodzaj walcowego wiru, podobnego do
owych wichrów na ukraińskich stepach, niosących wirowym słupem trawy, liście i kurz pod
niebiosa. I ja wyniesiony byłem ponad ziemię.
Ci, co mnie otaczali, dostrzegli we mnie dziwną zmianę. Hrabia Kobylański zarzucał mi,
żem zamyślony. Sędzina, która na popielcu nie omieszkała mnie wykpać, w kilka dni po popielcu pytała, czym nie chory. Markiz wymawiał mi kaprysy. Zamyślenie, choroba, kaprysy
były prostym następstwem tego „kocham”, które mi Anielka szepnęła, a które mi w duszy
dzwoniło, brzmiało, grało, śpiewało, jaśniało i rozlewało się w jakieś nieopisane uczucie.
I zrazu wszystko w tej mojej biednej duszy było odmętem, wśród którego sam siebie nie
mogłem rozpoznać. Lecz zwolna zaczęło się w niej rozjaśniać i Anielka, która z początku
była niby duchem, poczęła się mi przedstawiać ze strony ujętnej78.
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Przecież słowo „kocham” może się stać ciałem – takim był punkt wychodni nowej zmiany,
która ze mną zajść miała.
Ten punkt wychodni stał się powodem nowych poszukiwań i rozmaitych planów.
Poszukiwania były długo daremne. Ani mieszkania Anielki odkryć, ani ją i jej matkę nigdzie spotkać nie mogłem, pomimo że cały pozostający mi od zajęć z metrami czas obracałem
na włóczenie się po Lwowie. Tak minęły zimowe i wiosenne miesiące. Wciąż chodziłem i
wciąż byłem pewny, że ją odszukam.
– A gdy odszukam, to co? – zapytywałem siebie. ,,Ojciec jej jest rzemieślnikiem – myślałem – szewcem, krawcem, stolarzem, ślusarzem? to wszystko jedno. Powiem jej ojcu: kocham twoję córkę i chcę ją wziąć za żonę, zostanie panią.”
Nie wyobrażałem sobie, ażeby podobna propozycja mogła być przez rzemieślnika odrzuconą, tym bardziej że do planu mego wchodziło także powiedzenie ojcu Anielki:
– Przestaniesz być rzemieślnikiem. Zabiorę was wszystkich do Kiełbasek i będziecie pędzili żywot beztroski.
Zdawało mi się, że zostanę dobroczyńcą całej rodziny i z całą pewnością oddawałem się
rojeniu o owym raju, w jaki się Kiełbaski zamienią.
Lecz im dłużej trwały poszukiwania, tym plan mój coraz bardziej zachwiewał się w podstawach.
,,A nuż – myślałem sobie – jej ojciec jest dziwakiem i propozycją moje odrzuci, i powie,
że woli na męża dla córki rzemieślnika?”
,,To zostanę rzemieślnikiem. Co to mi szkodzi?”
Przemyśliwałem tedy nad tym, jakie obrać rzemiosło. Czepiałem się różnych: szewstwa,
krawiectwa, stolarstwa, ślusarstwa, i kto wie, czy nie stanąłbym u jakiego majstra do terminu,
gdyby nie to, że wziąwszy się do nauki rzemiosła, musiałbym zaniechać poszukiwań. Naukę
przeto odkładałem na później: do odszukania Anielki i rozmówienia się z jej rodzicami, a
tymczasem szukałem.
Czas uleczył mnie z gorączki, jaka mnie w pierwszych chwilach opanowała. Oswoiłem się
z położeniem swoim i potrafiłem pogodzić obowiązki członka wysokiego towarzystwa z tymi, które przed tym towarzystwem taiłem. Na salonach i w gronie złotej młodzieży byłem
grzeczny, obojętny i dlatego właśnie bardziej poszukiwany i ceniony. Sędzina powiadała, że
poczynam nabierać dystynkcji i winszowała sobie i markizowi takiego elewa nie wiedząc o
tym, że zasypywałem im oczy popiołem, okrywającym żar, jaki tlił w moim sercu. Jedyną
moją powiernicą, a i to tylko przez pół, była panna Serafina, która mi w poszukiwaniach pomagała i jak dziś widzę, pomoc na swoje obracała korzyść. Często następujące prowadziłem z
nią rozmowy:
– Cóż, panno Serafino, kiedyż panna tę panienkę odszuka?
– Niech no się pan nie niecierpliwi. Kiedy powiedziałam, że odszukam, to odszukam.
– Ależ już od tak dawna mi to panna obiecuje!
– Od jak dawna? Dopiero od zapust, a od zapust mamy trzy miesiące.
– No, trzy miesiące...
– Czyż to dawno? Pan widać zapomina, że co Lwów, to nie Kiełbaski ani Horliczówka.
– Ale panna Serafina tak Lwów zna.
– Wielka rzecz! We Lwowie tyle jest panienek. Lichoż tam wie, która z nich panu się podobała!
– Przecież panna Serafina widziała.
– Cóż z tego? Toż ja może i zapomniałam, jak ta wygląda.
– To być nie może. Jej nie można zapomnieć.
– Oho! Jakaś tam blondynka! Czy to mało blondynek na świecie?
– Takich mało.
– Tysiąc w samym Lwowie.
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– Mniejsza z tym, tylko proszę szukać.
– Mnie już to szukanie dokuczyło. Ja mam co innego do roboty.
Taki zwrot rozmowy, który za każdym prawie powtarzał się razem, wywoływał z mojej
strony prośby i zaklęcia kończące się prezentami. Grubo opłacałem pomoc, jakiej mi panna
Serafina od niechcenia udzielała, i jeszcze w dodatku byłem bezgranicznie wdzięczen i jej, i
losowi, który ją we Lwowie na cały rok zatrzymał, a zatrzymał dlatego, że sędzina z niewiadomego mi powodu zwlokła do następnego roku wyjazd, który miał w pierwszych dniach
maja nastąpić.
Powód tej zwłoki był dla mnie zagadką, Obchodził on mnie o tyle tylko, o ile obchodziła
panna Serafina, i dlatego tworzyłem sobie domysły, mające na celu rozwiązanie zagadki, która pozostawałaby na zawsze nierozwiązaną, gdyby nie panna Serafina.
– Wie pan, dlaczego hrabina nie odjeżdża? – zapytała mnie ta ostatnia razu pewnego.
– Dlaczego?
– Dla hrabiego Kobylańskiego. Hrabia ma się żenić.
– Z kim?
– Nie wiem, ale będę wiedziała. Hrabina często z hrabią mówi o jakiejś baronowej, która
ma do Lwowa przyjechać. Coś mnie się zdaje, że ta baronowa...
Niewiele mnie to, powiem prawdę, obchodziło, chociaż wytłumaczyło dostatecznie powód, dla którego sędzina zatrzymała się we Lwowie. Wiedziałem, że hrabia pragnie ożenić
się w celu poprawienia sobie majątkowych interesów; wiedziałem, że celu tego nie osiągnął w
zapusty, nic więc naturalniejszego, że został sam i sędzinę do pozostania namówił.
Nie bawili oni jednakże we Lwowie jednym ciągiem. Wyjeżdżali do Karlsbadu i tę mi
przykrość wyrządzili, że sędzina zabrała pannę Serafinę na całe trzy miesiące.
Przez ten czas zrobiłem krok jeden naprzód na drodze poszukiwań. Krok ten jednakże okazał się podobnym do spadającej gwiazdy: zaświecił i znikł.
Było to w czerwcu, w pierwszy dzień Zielonych Świąt. Poszedłem za Lwów, w tę stronę,
gdzie leży Zofiówka i ciągną się jeden po drugim ogrody i ogródki, w których mieszkańcy
Lwowa znajdują cień, piwo i niekiedy muzykę. Śliczna to okolica, pełna tych wiejskich powabów, tak przez mieszczan poszukiwanych, Pod tym względem natura hojną się dla Lwowa
okazała. Rzadkie miasto posiada takie rozkoszne ucieczki przed gwarem i kurzawą, przed
brukiem i murami.
W jednym z takich ogródków spotkałem Anielkę. Liczne otaczało ją towarzystwo. Obok
niej siedziały jakieś dwie panienki, a dalej jakichsić kilku jegomości, których stroje i miny
zdradzały rzemieślników. Matki nie było.
Spostrzegłszy to grono, a wśród niego Anielkę, stanąłem zrazu jak wryty, chciałem poskoczyć, powitać, gotów byłem rozpłakać się z radości; lecz rozwaga radziła mi usiąść z daleka i
kazać dać sobie szklankę piwa.
Pijąc piwo nasycałem się widokiem mojej kochanki. Wyglądała trochę inaczej jak na balu;
lecz blask słoneczny, tak odmienny od blasku łojówek w blaszanych kinkietach, nie ujął jej z
wdzięków, które mi tak żywo w pamięci tkwiły. Te same jasne oczy tak samo patrzały, ten
sam półuśmiech opromieniał twarzyczkę, te same złotawe włosy ubierały gładkie czoło. Na
głowie nie miała wianeczka, białą sukienkę zastąpiła liliowa w paski, na ramionach miała
stosowną do pory roku leciuchną narzutkę, a spod spódniczki wyglądał ten sam czarny trzewiczek. Zdaje się, że i ona mnie spostrzegła i poznała, bo popatrzywszy na mnie, raptem
spłonęła i oczy długimi zasłoniła rzęsami. I potem często, często spod tych rzęs wzrok jej
mnie szukał i na mnie spoczywał.
Popijałem piwo, przypatrywałem się i rozmyślałem.
Przypatrywałem się nie samej tylko Anielce. Chodziło mi o jej ojca, z którym zamierzałem
rozmówić się. W towarzystwie przy stoliku było dwóch jegomości na ojców wyglądających:
jeden w jakimś odwiecznym fraku, drugi w granatowej po kolana kapocie.
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Który z nich jest jej ojcem?
To zapytanie ćwiekiem w łeb mi się wbiło.
„A gdybym wręcz zapytał...” – pomyślałem.
Lecz jakiś rodzaj wstydu czy obawy przykuwał mnie do ławeczki, a rozmysł powiadał, że
nie tu na oświadczyny miejsce, że nade wszystko pierwej należałoby się z samą Anielką rozmówić.
,,Ale – myślałem sobie – teraz przynajmniej dowiem się, gdzie mieszka.”
Postanowiłem bowiem nie odstąpić tego towarzystwa i iść za nim krok w krok aż do
mieszkania Anielki.
Powziąwszy to postanowienie wyczekałem do ostatka i kiedy towarzystwo na pół godziny
przed zachodem słońca ruszyło, i ja ruszyłem postępując w takiej odległości, ażebym widział
nie będąc widziany. Zaszedłem na Chorążczyznę. Tam towarzystwo weszło do jednego domu. Kiedy się drzwi zamknęły, zbliżyłem się i w pomroku wieczornym dopatrzyłem nade
drzwiami szyld przedstawiający ogromny but, Łatwo mi było go dojrzeć, but bowiem był
złocisty.
Ona tu mieszka, a jej ojciec jest szewcem.
Ciężarny tą wiadomością, poszedłem spać, a raczej leżeć, gdyż przez całą noc oka zmrużyć
nie mogłem układając sobie przemowę do szewca. Miała się ona zaczynać od wyrazów: „Panie majster.”
Miałem mu jasno wyłożyć moje położenie, moję miłość i moję zamiary i tak to miało być
pięknie powiedzianym, że pewny byłem jak najlepszego skutku, jak najlepszego i bardzo
szybkiego – oczekiwałem bowiem tylko dnia, ażeby zamiar do skutku przyprowadzić.
Dzień zaświtał, ubrałem się co prędzej i pośpieszyłem na Chorążczyznę. Jakież było moje
zdziwienie, gdy stanąwszy przed domem przekonałem się, że tu żaden nie mieszka rzemieślnik. Szyld wprawdzie przedstawiał but, lecz pod butem stał napis „Pod Złotym Butem”, oznaczający garkuchnię.
– To już prawdziwe nieszczęście! – zawołałem prawie w rozpaczy. – Oni tu zapewne zaszli na wieczerzę.
„Ale – przyszło mi na myśl – może jej ojciec trzyma tę traktiernię. Wszedłem do wnętrza
w zamiarze przekonania się. Rozmówiłem się z kelnerem i ten mi powiedział, że wczoraj byli
na wieczerzy rzemieślnicy, zjedli i odeszli.
Byłem zły i smutny. Ślad, który mi się wydał taki pewny, raptem się urwał pozostawiając
po sobie takie tylko przypuszczenia: primo, że w święto można Anielkę spotkać za Lwowem,
i secundo, że można ją znaleźć Pod Złotym Butem.
W każde więc święto obchodziłem wszystkie zamiejskie ogrody i ogródki i wracając zachodziłem na wieczerzę Pod Złoty But, myśląc, że w najgorszym razie spotkam gdzieś jednego z tych dwóch jegomości, z których jeden jest ojcem pani mego serca. To trwało przez całe
lato.
Jakoś przy końcu lata niespodzianie na ulicy spotkałem obydwóch tych jegomości. Jak tylko ich zobaczyłem, obces do nich przystąpiłem.
– Który z panów ma córkę? – zapytałem. Spojrzeli na mnie zdziwionym wzrokiem, a ten,
co chodził w kapocie, zagadnął:
– Albo co?
– Bo ja kocham Anielkę.
– I cóż z tego?
– Więc chcę prosić jej ojca, ażeby mi ją dał.
– A czy waćpan znasz to przysłowie: n a s e ł o d u r y t y79? Anielka nie dla waćpana, a
waćpan nie dla Anielki.
79

N a s e ł o d u r y t y (ukr.) – dosłownie: na wieś [idź] tumanić.
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Chciałem rozpowiedzieć o moich zamiarach i planach, lecz ci dwaj jegomoście odeszli zostawiając mnie w tym przekonaniu, żem głupstwo popełnił.
Trzeba było pierwej z samą Anielką się rozmówić. Ta potrzeba wydała się mi tym większą, że na balu naraziłem cię już matce, a oto teraz i ojcu. Niezgrabnie wziąłem się do rzeczy i
popsułem sobie interesa. Któż widział tak obces ludzi na ulicy napadać? Któż widział w taki
napastniczy sposób o pannę się oświadczać? Ze złości włosy targałem sobie na głowie, którą
łamałem myślą:
Jakim sposobem do Anielki trafić?”
Innego sposobu, innej nadziei nie było – tylko panna Serafina.
Sędzina wróciła z kąpiel i jej panna służąca często mnie pod pozorem oglądania bielizny
odwiedzała, i często miewałem z nią długie rozmowy i narady, których treścią zawsze było
,,odszukanie tej panienki, z którą na balu na Halickiem mazura tańczyłem”. O walcu, o spotkaniu się z Anielką w zamiejskim ogródku, o rozmowie z jej matką i ojcem nic pannie Serafinie nie mówiłem, bo to by jej do niczego nie posłużyło; tylko, podsycając prezentami jej
gorliwość, zaklinałem:
– Szukaj.
Panna Serafina szukała i ja szukałem. Na szukaniu przeminęła nam jesień i pół zimy, a policzywszy czas od zapust, przeminął rok prawie cały na próżno.

VI
– Co mi pan da za dobrą nowinę? – zawołała panna Serafina wchodząc.
– Co panna chcesz! co każesz – odparłem, wiedząc, o co chodzi.
– Widziałam panienkę.
– Ach! panno Serafino! proszę siadać. I cóż? i jakże? gdzieś ją panna Serafina widziała?
– Gdzie? tego nie powiem.
– Moja panno Serafino!
Usiadłem obok niej i za rękę ją wziąłem.
– Czego się pan tak przysiada?
– Gdzieś ją panna widziała?
– Bale na Halickiem się zaczynają.
– Co tam bale. Proszę mi na zapytanie odpowiedzieć.
– Mnie pańskie zapytanie mało obchodzi. Mnie obchodzą bale.
– Cóż tam! pójdziemy i będziemy tańczyli. Panna Serafina w nowej sukni.
– Ta w jakiej, kiedy ja żadnej nowej nie mam?
– W tej, co ja kupię. Gdzie ją panna widziała?
– Nie tyłkom widziała, alem z nią mówiła.
– Panno Serafino! – wykrzyknąłem. – Proszęż mnie nie męczyć.
– To pan mnie męczy. Bądź pan zdrów. Przytrzymałem ją przemocą.
– Proszę mi rozpowiadać.
– Ta o czym?
– Gdzieś ją panna widziała? Coś z nią mówiła? Panna Serafina milczała i patrząc na mnie,
filuternie się uśmiechała.
– Aniś ją panna widziała, aniś z nią mówiła. Chcesz mnie zwieść. Przecież to nie prima
aprilis.
– A jeżeli na dowód, że nie zwodzę, powiem, jak jej na imię?
– Jak?
– Aniela.
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– Prawda.
– A jeżeli jeszcze coś powiem?
– Co?
– Że pan jej ojcu głupstwo powiedział.
Zmieszałem się. Czułem, jak krew do głowy mi uderzyła.
– A co? – ciągnęła panna Serafina.– Wszak prawda, że pana nie zwodzę?
– Cóż ona na to?
– Kazała się panu kłaniać.
– A więcej?
– Kazała pana prosić, żebyś pan głupstw nie robił, bo ją ojciec złajał przy całej czeladzi i
bardzo ją zawstydził.
– Jakże ona mówiła?
– Mówiła: „proszę prosić pana szambelanica.”
– Alboż ona wie, kto ja taki? – przerwałem.
– Jak nie ma wiedzieć! Kiedy ona zemdlała na balu, a pan ją do matki odniósł i od pana
wziął ją starszy czeladnik, to ten czeladnik dowiedział się, kto pan taki i jak się pan nazywa.
– To i o tym z panną Serafina mówiła?
– O wszystkim.
– O czymże jeszcze?
– Ze ciągle myśli o panu.
– Ach, panno Serafino, proszęż mi o niej mówić dużo! dużo!
– Więcej nic już nie mam do mówienia.
– Jakże się ona nazywa?
– Anielka.
– A więcej?
– Nie wiem.
– Gdzież ją panna spotkała?
– Nie powiem.
– Była panna w jej domu? Widziała panna jej ojca i matkę?
– W jej domu nie byłam, jej ojca ani matki nie widziałam.
– Panno Serafino! moja panno Serafino! moja kochana, droga panno Serafino! – błagającym mówiłem tonem – proszę mi co jeszcze powiedzieć.
– Powiem tylko, że pańska ,,kochana i droga” nie jest panna Serafina, ale panna Aniela.
– To co innego, a tamto co innego.
– Tak, tylko że z pańskiego kochania mnie nic nie przyjdzie.
Nic nie mówiąc wziąłem pannę Serafinę za rękę, wywróciłem ją dłonią do góry i położyłem na dłoni pięć holenderskich dukatów, i dopiero rozpoczęła się pomiędzy nami rozmowa
na serio. Moja opiekunka nie była na widok złota nieczuła, choć udawała obojętność. Pomimo
tej jednakże obojętności rozpowiedziała mi: że już dwukrotnie widziała się z Anielką i za
drugim dopiero razem rozmówiła się z nią o mnie; że Anielka prosiła, ażebym nie napadał
obces na jej ojca ani na matkę, którzy są dla niej bardzo surowi; że dlatego, ażebym jakiej
niedorzeczności nie zrobił, nie chciała powiedzieć swego nazwiska, ale za to powiedziała,
gdzie mieszka, prosząc mnie, ażebym jej mieszkania unikał, a to dlatego, że tam może mnie
nieprzyjemność spotkać.
– Gdzie mieszka? – zapytałem.
– Na Chorążczyźnie, na drugim piętrze, w domu Pod Złotym Butem. Tam pan często przychodził wieczorem i siedział w traktierni na dole po kilka godzin. Czeladź zmawiała się na pana.
– Na Chorążczyżnie? Pod Złotym Butem? – rzekłem zdziwiony. – Tam nie mieszka żaden
rzemieślnik.
– Mieszka ojciec Anielki na drugim piętrze.
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– Była tam panna Serafina?
– Nie byłam. Ja z Anielką gdzie indziej się widuję.
– Gdzie?
– Nie mogę powiedzieć.
– A będę się mógł ja z nią widzieć i pomówić?
– Może, jeżeli pan będzie bardzo grzeczny.
– Oto, panno Serafino, ja pannie grzeczności następującym dowiodę sposobem. Jeżeli będę
się z Anielką widział, to dam pannie ślicznych, nowiutkich dziesięć dukacików. A nim to nastąpi, proszę jej powiedzieć, że ją bardzo kocham, i spytać się, czy ona mnie kocha.
– Ona pana? O tym nie ma co i gadać. Jakże takiego ładnego, młodego i hojnego panicza
nie kochać? Gdyby pan kochał mnie – dodała z zalotnym uśmiechem – to byłabym bardzo
chyba głupia, gdybym pana nie kochała.
– Kocham ja pannę Serafinę, ale inaczej jak Anielkę. Proszę no mi tylko dobrze zrobić interes, to nie będziesz panna na mnie narzekała.
Działo się to w tym samym czasie, kiedy zabrałem znajomość z młodymi baronami Tymoteuszem i Ksenofontem, z baronową i baronówną. Miałem więc już cały rok doświadczenia i otarcia się w świecie i wiedziałem, że stosunek mój z Anielką dwojakie mógł mieć znaczenie: niepoważne i poważne; pierwsze przyjęte i tolerowane w wielkim świecie jako niewinna zabawka, drugie potępione jako straszna zbrodnia. Nie mogłem więc występować z
nim ani tak, ani owak. Nie mogłem pochwalić się zabawką, bo zanadto moja miłość była mi
drogą. Nie mogłem także powiedzieć głośno i wręcz: ,,Kocham córkę rzemieślnika i mam
stałe a niezłomne postanowienie wziąć ją za żonę” – bo spotkałbym może nieprzełamane
przeszkody ze strony ludzi jak ognia mezaliansów się wystrzegających.
Musiałem przeto mieć się na baczności i im mocniej gruntowałem w sobie postanowienie
zrobienia mezaliansu, tym bardziej czułem się obowiązanym okazywać przejęcie się zasadami
i zwyczajami wielkiego świata. Za tym parawanem prowadziłem mój serdeczny interes za
pośrednictwem panny Serafiny, a prowadziłem go z całym komfortem, bo nie potrzebowałem
już uganiać się po mieście i ścigać każdą smukłą dziewczynę, która mi się z daleka wydawała
Anielką. Wiedziałem już o wszystkim, co było taką niedawno nieprzebitą osłonięte tajemnicą.
Za każdym sprawozdaniem panna Serafina zapewniała, że Anielka mnie kocha. Dowiedziałem się, że z mego powodu doznaje różnych przykrości od rodziców, którzy ją chcą wydać za
mąż właśnie dlatego, że ,,jakiś szambelanic głowę jej zawrócił”. Byłem więc szczęśliwy, bo
pozostawało tylko dwie spełnić rzeczy: widzieć się z Anielką i przełamać wstręt jej rodziców
do ,,jakiegoś tam szambelanica”. Ufny w potęgę brzęczących argumentów, liczyłem na pewno, że interes mój pójdzie dobrze.
Ta pewność dodawała mi śmiałości i tego, co Francuzi nazywają a p l o m b80. Funkcjonowałem w tej skomplikowanej maszynie, którą towarzystwem dobrego tonu nazywają, jak
funkcjonuje w życiu człowiek, który sobie postanowił w łeb strzelić. Od niechcenia i dlatego
z pewną gracją pchałem przed sobą taczkę towarzyskich powinności, pewny, że dziś, jutro
wyprzęgnę się z jarzma i drapnę ze Lwowa do Kiełbasek, obarczony zbrodnią towarzyskiego
samobójstwa, przedstawiającego się pod postacią ożenienia z szewcówną czy stolarzówną.
Kiedy ta pewność, podtrzymywana i podsycana raportami panny Serafiny, coraz mocniej
w przekonaniu się moim ugruntowywała, wypadła owa nieszczęsna awantura z baronówną.
Z łatwością przeto wyobrazić sobie można, jak mnie ta awantura zdekoncertowała.
Do niej, jakby na usprawiedliwienie przysłowia twierdzącego, że ,,nieszczęście zawsze
chodzi w parze”, przyłączyło się jeszcze spotkanie z panem Antonim Pstrykiem i rozmowa z
nim, która byłaby zagadkową, gdyby nie przestroga Anielki, przesłana przez Serafinę, ażebym unikał traktierni Pod Złotym Butem.
Wszystko to razem wzięte uczyniło położenie moje wielce skomplikowanym.
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A p l o m b (fr. à plomb) – pewność siebie.
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Z jednej strony miłość panny z wielkiego świata, której nie miałem nic do zarzucenia, i jakoś nie bardzo mi zrozumiała a półgębkiem rzucona rada hrabiego Kobylańskiego. Z drugiej
strony miłość prostej dziewczyny, którą ja sam wyzwałem, i groźba połamania mi kości. Pomiędzy dwiema tymi miłościami, pomiędzy niewyraźną radą a wyraźną groźbą – ja. Co tu
począć? Jak tu wymanewrować się?
„Nie ma rady – pomyślałem – trzeba pannie Serafinie dla dodania ostrogi jej gorliwości
dać dziesięć dukatów i obiecać dwadzieścia. Niech idzie do Anielki.”
Tu przypomniałem sobie, jakie Anielka nosi nazwisko:
,,Kucyk, Aniela Kucyk. Pani Aniela z Kucyków Prażnicka. Madame Angelique Prażnicki
née Kucyk81” – powtarzałem sobie półgłosem.
,,A ten Pstryk musi być moim współzalotnikiem? Gdyby się o tym sędzina, sędzia, hrabia
Kobylański lub kto inny dowiedział, otóż miałbym się z pyszna!”
Tak rozmyślając szedłem do mego pomieszkania po rozstaniu się z panem Antonim Pstrykiem. Przyszedłszy znalazłem kilkanaście kart wizytowych znajomej mi młodzieży, a nawet
kilku poważniejszych obywateli. Kiedym się zastanawiał nad znaczeniem tych wizyt, wpadł
markiz, co było nadzwyczajnością, gdyż nigdy o dziewiątej wieczorem w domu nie bywał.
– Mon cher!82 – krzyczał ode drzwi. – Chciałem ci pierwszy powinszować i czatowałem na
ciebie. To z mojej strony wielkie poświęcenie. Le comte83 Goibroschi prosił mnie na szparagi
sautées au vin84. Ja tak lubię szparagi! A przecie zaryzykowałem je, byle się ciebie doczekać i
powinszować tobie.
– Czego? – zapytałem zdziwiony.
Ale markiz nie słuchał zapytania. Trzepał językiem, sypiąc wyrazy jak z rękawa. W końcu
rzekł:
– Robisz dobrze, foi de gentilhomme85. Nie jest się młodym dwa razy. Ce qui est bon à
prendre, n’est bon à rejetter86. Adieu, do widzenia.
– Markizie! – zawołałem za uciekającym. – Markizie! na Boga! co to znaczy?
– Nie mam czasu. Szparagi sautées au vin! – otrzymałem odpowiedź już zza drzwi.
Nie wiedziałem, co to wszystko znaczy. Na kilku kartach wizytowych wyczytałem dopisek
ołówkiem: „Z powinszowaniem”. Ani to były urodziny, ani imieniny moje. Stałem nad kartkami zdziwiony i prawie osłupiały.
Wtem drzwi się otworzyły i usłyszałem w przedpokoju lekki kobiecy chód. Nowe zdziwienie. Kobieta u mnie o tej porze! Wziąłem świecę, chciałem wyjść do przedpokoju i na
progu spotkałem pannę Serafinę ustrojoną z całym balowym przepychem.
– A! dobry wieczór. Cóż pannę Serafinę do mnie o tej godzinie sprowadza?
– Widziałam światło w oknach u pana i domyśliłam się, że pan musi być sam. Zaszłam
dlatego, żeby powiedzieć, że o panu dzisiaj długa była rozmowa.
– U hrabiny?
– U hrabiny.
– Z kim?
– Nasz hrabia, nasza hrabina, hrabia Kobylański i baronowa Dolańska.
– Cóż mówili?
– To bo właśnie, że nie wiem co. Wiem tylko, że o panu. Wiem, że coś rachowali. A przez
dziurkę od klucza widziałam, jak hrabia Kobylański klęczał przed baronową.
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„Mówili o mnie? rachowali? hrabia Kobylański klęczał przed baronową?” – wszystko to
wydało się mi opowiadaniem o żelaznym wilku.
– Kiedy panna Serafina, podsłuchiwała, to trzeba było lepiej słuchać – rzekłem z akcentem
niecierpliwości.
– Dobrze, to ja dla pana tyle robię, a pan się na mnie jeszcze gniewa – odparła rozdawana
panna.
– Alboż ja się gniewam? Co pannie? Ja się nie gniewam, tylko tyle tego wieczoru niespodzianek na mnie spadło, że mi głowa pęka.
– Widzę ja dobrze, pan się gniewa.
– Panno Serafino. – począłem perswadować. – Za cóż bym się miał gniewać? Gniewam
się, to prawda, ale nie na pannę. Panna Serafina taka dobra! Dlaczego to się panna tak ładnie
ubrała?
– Na bal na Halickie. Gdyby się pan nie gniewał, to poszedłby z biedną dziewczyną.
– Dziś dalibóg, że nie mogę. Innym razem.
– Gdyby się pan nie gniewał, toby mnie spytał o Anielkę.
Wyraz ten gwiazdą mi zaświecił w tym pomroku, jaki duszę moje ogarnął.
– Czy jest co nowego?
– Może i jest.
– Niechże no panna Serafina siada.
– Nie mam czasu. Idę na bal.
I zrobiła taką minę, jakby odchodzić chciała. Zastąpiłem jej ode drzwi, ująłem za ręce i pół
przemocą, pół namową do kanapy doprowadziłem, posadziłem i wydzierającą się przytrzymywałem, chcąc ją zmusić do siedzenia i opowiadania. A kiedy tak się z nią pasowałem, nagle o moje i jej uszy obił się głos:
– Bonjour, nie przeszkadzam?
Panna Serafina szybko głowę chustką nakryła i uciekła do drugiego pokoju, z którego było
wyjście na korytarz. Ja, zaperzony, odwróciłem się i ujrzałem przed sobą długiego a chudego
barona Ksenofonta.
– Miałeś u siebie du sexe87. Przeszkodziłem ci, przepraszam.
Nie mogłem mu powiedzieć, kto był i po co, więc bąknąłem coś na odczepne, klnąc w duchu jego przybycie.
– Poślij kelnera, niech zawróci. Ja odejdę, jeżeli ci o to chodzi.
– Bynajmniej, siadaj.
– Nie żenuj się z przyjacielem.
I wziął kapelusz.
– Czyżbym się żenował? Nie odchodź.
Młody baron położył kapelusz, usiadł, nogę na nogę założył, cygaro zapalił i począł opowiadać o wypadku, jaki się jemu samemu niegdyś przytrafił, w którym upatrywał podobieństwo do tego, który przed chwilką mnie z jego powodu jakoby spotkał.
Co się ze miną działo, tego opisać ani opowiedzieć nie umiem. Byłem zirytowany do szpiku. Szczęściem nie widział baron panny Serafiny, więc przynajmniej reputacja biednej dziewczyny od szwanku była uchronioną. Inaczej, nie wiem, czy zdołałbym zapanować nad sobą,
by przyjaciela za drzwi za kołnierz nie wyrzucić.
Gdy skończył, przerwał sobie nagle i rzekł:
– A propos. Jeden z ostatnich we Lwowie dowiedziałem się o rzeczy, która przecie mnie
trochę obchodzi, więc pośpieszyłem ci powinszować.
– Czego? – zapytałem skwapliwie, rad, że się zagadka rozwiąże.
– Oświadczyłeś się o Walerkę.
– O twoję siostrę?!
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D u s e x e – tu; kobieta.
103

– O moję siostrę.
I z żywością, jakiej się w nim nie domyślałem, zerwał się z fotelu i na szyję mi się rzucił.
Przyjąłem uścisk, a to jedynie dlatego, że tak był natarczywy iż nie przyjąć nie mogłem,
Jakby zamówiony, w tej chwili wszedł hrabia Kobylański i z progu zawołał klaszcząc z
lekka w obciśnięte rękawiczkami dłonie:
– Brawo! Winszuję ci, kochany Onufry, tak dojrzałego w twoich latach postanowienia.
– Przyznam się hrabiemu – podchwycił Ksenofont – że mnie to bardzo cieszy.
– I mnie cieszy.
,,Czy się powściekali?” – pomyślałem w duchu, oszołomiony wszystkim, co mnie w tym
dniu spotkało.
Hrabia tymczasem z Ksenofontem mówili o rzekomym moim postanowieniu tak szybko,
że nie mogłem schwycić jednej chwilki dla wsunięcia uroczystej z mojej strony protestacji,
której przy tym nie wiedziałem, jaką nadać formę, ażeby zbytecznie nie pogwałcić towarzyskich wielkiego świata wymagalności. Doznawałem takiego uczucia, jakiego zapewne doznaje kuropatwa, gdy niespodzianie znajdzie się pod siatką myśliwskiego rozjazdu. Wściekłość i strach na przemian mną miotały i mowę odejmowały.
Ksenofont, jakby nie chcąc mi dać przyjść do słowa, gdy skończył z hrabią o mnie i o
moim postanowieniu i o wielkiej z tego powodu dla niego radości, zaczął o tym, w jakim
mnie zaszedł położeniu.
Hrabia śmiał się do rozpuku, powtarzając po kilka razy:
– Czemuż nie zamknąłeś drzwi na klucz?
– Pukałem, dzwoniłem – mówił Ksenofont. – Ale nie słyszał.
Kłamał wierutnie. Ani pukał, ani dzwonił. Nie mogłem mu tego jednakże wręcz powiedzieć i w oczy plunąć, bo trzeba by się było potem tłumaczyć, a tłumacząc się wyjawić powód bytności panny Serafiny. Pozostawało mi więc słuchać i milczeć, a milcząc brać na siebie pozór przyznawania wszystkiego, co ci panowie we mnie wmawiali: i oświadczyny pannie Walerii, i wypadek z jakąś panienką.
Gdy odeszli, z głębi piersi odetchnąłem. Próbowałem zdać przed sobą sprawę z wrażeń w
ciągu dnia doznanych. Lecz próba ta okazała się płonna. W głowie mojej panował taki szum,
jakby pod czaszką mojej mózgownicy rozszalały się całego świata wichry. Poszedłem więc
spać i nad wszelkie spodziewanie spałem jak zabity.
Obudziłem się nazajutrz dość późno. Przywołany lokaj przyniósł mi bilecik od sędziny,
następującej treści:

Jak tylko wstaniesz, przyjdź do mnie. Mam z tobą do pomówienia.
Hr. Zarębska
Pośpieszyłem na wezwanie.
Pomimo że pora dnia była jeszcze bardzo wczesna, zastałem u sędziny hrabiego Kobylańskiego. Wszedłem do niej w usposobieniu odpornym na wszelki wypadek, a to dlatego, że
przechodząc przez sień spotkałem się z panną Serafina, która mi następującą włożyła w ucho
przestrogę:
– Niech się pan pilnuje. Chcą pana na durnia wystrychnąć. Już wiem o wszystkim.
Co to ,,o wszystkim” miało oznaczać, nie wiedziałem; jednakże domyśliłem się, że musi
się ono odnosić do wczorajszych moich oświadczyn, które tak zręcznie zostały we mnie
wmówione.
Domysł ten nie zawiódł mnie.
Sędzina od razu przystąpiła do rzeczy, którą zaczęła w sposób przeze mnie nieprzewidziany.
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– A, panie Onufry – rzekła – nie spodziewałam się po tobie, ażebyś tak mało miał zaufania
do kobiety, która ci matkę zastępuje.
Milczałem; bo nie poczuwając się do żadnej winy nie miałem nic na swoje usprawiedliwienie. Sędzina prawiła dalej:
– Przed postanowieniem kroku tak ważnego, stanowiącego o twojej przyszłości, trzeba
było ze mną się naradzić otwarcie, jak z matką. Przecież wiesz, że ci sprzyjam i mój mąż
sprzyja jak własnemu dziecku. Nie chciałeś się zwierzyć przede mną przez fałszywy wstyd, to
mogłeś z moim mężem pomówić. Bylibyśmy dali ci zdrową, wytrawną radę.
– Ależ, pani hrabino – podchwyciłem.
– Teraz już za późno – przerwała sędzina. – Stało się. Nasza rada przydać ci się może o
tyle tylko, ażeby cię nadal od jakiego fałszywego kroku ustrzec.
– Ależ ja nie wiem, o jakim kroku hrabina mówi. Sędzia chrząknął, hrabia się uśmiechnął,
a sędzina z oznaką lekkiego oburzenia odrzekła:
– Chcesz nas mistyfikować? Chcesz jeszcze ukryć to, o czym cały Lwów wie i mówi?
Oświadczyłeś się o rękę baronówny Dolańskiej i udajesz, jakbyś nie wiedział, o co chodzi.
Pfi! wstydź się, panie Onufry. Nie ganię twego wyboru. Wybór dobry, bardzo dobry, nie mogłabym lepszego doradzić. Ganię tylko, żeś nam nic nie powiedział, że my prawie ostatni dowiedzieliśmy się o postanowieniu naszego pupila.
– To nieprawda! – krzyknąłem w rozpaczy. – Ja się nie oświadczyłem! Ani myślałem się
oświadczyć!
Sędzia i sędzina z wyrazem oburzenia i zdziwienia, hrabia z uśmiechem na mnie spojrzeli.
Sędzina rzekła ręce palcami splótłszy:
– Jak to?!
– Ani myślałem się oświadczać! – powtórzyłem czując w piersi jakieś ściśnienie, podobne
do tego, jakiego się doznaje przy zbieraniu się na płacz.
Hrabia bąknął;
– C'est trop fort!88 To źle pachnie.
Sędzia głośno chrząknął i głośniej jeszcze nos utarł.
Sędzina podchwyciła:
– Za daleko rzecz zaszła. Widzisz, jak to źle nie radzić się tych, co ci sprzyjają. Już się
wyprzeć nie możesz.
– Kiedyż bo nie mam czego się wypierać! Ja się nie oświadczyłem!
I zgrzytnąłem zębami, bo mnie wściekłość ogarnęła. Sędzina spojrzała mi w oczy z wyrazem trwogi. Lecz prędko wyraz ten znikł, a miejsce jego zastąpił inny, który mnie trwogą
przejął: był to bowiem wyraz jakiegoś nieubłagania.
– O! panie Onufry, tak nie można. Zaafiszowałeś pannę! Cóż! czy chcesz ją zrobić pośmiewiskiem świata? Przypuszczam, żeś zrobił krok nierozważny. Taki jeszcze jesteś młody!
Ale nie zapominaj, że twoja nierozwaga może bardzo smutne pociągnąć za sobą konsekwencje i dla ciebie, i – co gorzej, dla panny Walerii.
– Zresztą, nie ma o czym długo gadać – dorzucił hrabia. – Ja osobiście byłem świadkiem i
oświadczyn, i rozmowy, jaką w tym względzie miałeś z Ksenofontem.
– Świadkiem?! – zawołałem w oburzeniu. – Ty, hrabio, byłeś świadkiem?
– Si89 – odparł hrabia spokojnie. – Czyż cię nie zeszliśmy, ja i baronowa, w salonie na tête
à tête z panną Walerią?
– A – bąknąłem – ależ to nie były oświadczyny.
– Chcesz powiedzieć, że nie były w takiej a takiej formie; ale były to zawsze oświadczyny,
które jeżeli chcesz wiedzieć, kochany Onufry, mogą się odbyć spojrzeniem, uściśnieniem
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ręki, westchnieniem. Nie forma stanowi, ale treść. A faktem jest, żeście długo siedzieli z sobą
sam na sam i że pomiędzy wami nie sama tylko słów wymiana miała miejsce.
Spłonąłem na te wyrazy jak początkujący złoczyńca, na gorącym schwytany uczynku.
Teoria oświadczyn przez hrabiego wypowiedziana uniemożliwiała wszelką z mojej strony
obronę. Jeżeli bowiem pod kategorię oświadczyn podciągnąć się dadzą: spojrzenie, uściśnienie ręki i westchnienie, to tym bardziej przyjęcie na ramię głowy panieńskiej. Podług tej teorii
rzeczywiście oświadczyłem się i nie mogłem nie przyznać słuszności następującym sędziny
wyrazom:
– Chętnie przyznaję, że poprowadziło cię do tego niedoświadczenie. Byłeś jak dziecko
bawiące się ogniem, Dlatego to wymawiałam ci brak zaufania do nas. Gdybyś był z nami
otwarcie, byłabym ci powiedziała, jak masz postąpić, ażeby nie doprowadzić rzeczy do ostateczności. Sameś sobie winien.
– Ach! ja nieszczęśliwy! – krzyknąłem chwytając się za czoło i odchodząc do okna. – Cóż
ja pocznę!?
– Onufry! – zawołała sędzina dobrotliwym tonem.
Nie słuchałem. Stałem przy oknie i połykałem łzy; które ml się gwałtem do oczu tłoczyły.
– Onufry! – powtórzyła sędzina. Odwróciłem ku niej głowę.
– Chodź, usiądź, trzeba, żebyśmy pomówili. Poszedłem, usiadłem.
– Nie bądź dzieckiem. Nie stało się nic nadzwyczajnie złego. Przeciwnie: gdyby nie wstręt,
jaki w tej chwili okazałeś, pierwsza winszowałabym ci wyboru, który pod każdym względem
jest bardzo dobry. Lecz ponieważ do ożenienia się z baronówną okazałeś pewien wstręt, to
trzeba temu jakoś zaradzić.
Odetchnąłem nieco swobodniej. Zdawało mi się, że sędzina uratuje mnie z toni, w jakiej
czułem się pogrążonym.
– Nie zaradzisz – ciągnęła ta ostatnia – ani zgrzytaniem zębów, ani rozpaczą, ani łzami, ani
wyrzekaniem. Są to sposoby tragiczne, ale nieskuteczne. Przede wszystkim strzeż się esklandry90. Żyjąc w świecie stosuj się do jego wymagalności. Bądź grzeczny z baronową, z baronówną, z jej braćmi, nie rób scen, a o resztę się nie troszcz: resztę ja biorę na siebie.
– Ach, pani sędzino! – zawołałem i w rękę ją pocałowałem. – Jeżeli mnie pani nie uratuje,
to będę najnieszczęśliwszym z ludzi.
– Nie sędzino, ale hrabino – mruknął sędzia.
– Przepraszam! – podchwyciłem – pani hrabino! Jeżeli mnie pani hrabina nie uratuje, to,
pani hrabino, niech mi pani hrabina wierzy, będę najnieszczęśliwszy.
– Nie takie to wielkie nieszczęście – odrzekła sędzina uśmiechnąwszy się na takie częste
powtarzanie przybranego jej tytułu, którym chciałem wynagrodzić mimowolne zapomnienie –
baronówna jest bardzo miła, wcale ładna i ślicznie wychowana panienka. A zresztą, słuchaj,
Onufry: będę z tobą mówiła jak z dojrzałym i praktycznym człowiekiem. Małżeństwo ma
dwie strony, formalną i rzeczywistą, a sympatia lub antypatia są rzeczą tak podrzędną, że dobrze wychowany człowiek najmniejszej na to nie zwraca uwagi. Choćby więc tobie i przyszło
zaślubić pannę Walerią, to jeżeli zechcesz, możesz to wziąć ze strony formalnej i być tak
wolnym jak dziś. Bądź więc spokojny, nie rób esklandry, nie narażaj ani siebie, ani panny
Walerii na śmieszność, spuść się na mnie i czekaj.
Powiem prawdę, nie bardzo zrozumiałą była dla mnie przemowa sędziny, lecz dlatego
właśnie wydała się mi bardzo mądrą. Ucałowałem jej ręce i postanowiłem do jej rady się zastosować, a to głównie dlatego, że sam sobie poradzić nie umiałem.
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VII
Dwa tygodnie upłynęło od dnia rozmowy z sędziną. Przez ten czas czterech ludzi nie
opuszczało mnie prawie ani na moment: hrabia Kobylański, markiz i dwaj młodzi baronowie
Dolańscy. Nie ten, to ów zawsze był ze mną. Straciłem wolność rozporządzania swoim czasem, którą dawniej w nieograniczonej posiadałem mierze. Przyjaciele (oświadczali się bowiem z wielką dla mnie przyjaźnią), posiłkowani przez pół- i ćwierć-przyjaciół, z jakich składał się cały wielki świat lwowski w męskiej swojej połowie, oskrzydlali mnie na każdym
niemal kroku, zostawiając mi, gdybym chciał ich uniknąć, jedno tylko wyjście: do panny
Walerii. Było to z deszczu pod rynnę.
Przyznać jednakże muszę: nigdy czas nie zbiegł mi prędzej. Nie odstępujący mnie towarzysze niewyczerpani byli w wynajdywaniu różnych zajęć i rozrywek zapełniających dnie od
rana do wieczora. Śniadania, obiady, kolacje, wieczorki, bale, teatr następowały po sobie tak
szybko, że nie miałem, jak powiada przysłowie, czasu w głowę się poskrobać.
A we wszystkich na publiczne zakrawających zgromadzeniach, niby skrzydła ptaka, niby
cienie, trzymali się mnie młodzi baronowie Dolańscy: z jednej strony chudy a wysoki Ksenofont, z drugiej przysadkowaty a żółty Tymoteusz.
Jadłem, piłem, włóczyłem się z salonu do salonu, kładłem się późno spać, wstawałem najwcześniej o dziesiątej, znów jadłem, piłem i włóczyłem się, oto było moje życie, urozmaicone
o tyle, że dwa razy zapadłem na niestrawność.
A gdym zachorował, co za troskliwość objawiała się ze strony moich przyjaciół! Baronowie siedzieli przy moim łóżku i co pół godziny przychodził od baronowej lokaj z zapytaniem:
– Jak się pan szambelanic ma?
Raz nawet dostąpiłem tego zaszczytu, że mnie baronowa osobiście odwiedziła i zastawszy
u mnie kilku półprzyjaciół opowiadała przy nich o niespokojności, jakiej Walerkę moja choroba nabawia.
To wszystko razem wzięte czyniło mnie najformalniejszym narzeczonym baronówny Dolańskiej w oczach całego towarzystwa. Ja zaś, dla niezrobienia esklandry, zmuszony byłem
milczeć oczekując, co też sędzina dla uratowania mnie przedsięweźmie. Mogłem wprawdzie
na ten ratunek nie czekać. W rzadkich momentach, w których miałem czas nad sobą i położeniem swoim pomyśleć, przedstawiał się mi jeden sposób, nie honorowy wprawdzie, ale
praktyczny. Sposobem tym była dezercja.
– Ucieknę i schowam się – mówiłem sobie.
– A cóż stanie się z Anielką? – zapytało mnie sumienie – z Anielką, którą ty kochasz, która
ciebie kocha?
Anielka mnie przytrzymywała, a to tym bardziej, że nic o niej nie słyszałem. Z panną Serafina nie sposób było się rozmówić. Przestraszona zejściem się z Ksenofontem, przyjść do
mnie nie chciała; zresztą i ja sam mając wciąż baronów na karku nie mogłem jej do tego namawiać; zejść się zaś gdzie indziej było trudno. Więc prawie zerwałem z nią stosunki. Niekiedy tylko, mimochodem, rzucałem jej pytanie:
– Cóż Anielka?
– Zdrowa.
– Co słychać?
– Kocha.
Oprócz tego miałem potrzebę dowiedzieć się od panny Serafiny o owym ,,wszystkim”, o
którym mnie ona ostrzegła. Pragnąłem więc zejść się z nią i rozmówić.
Przemyśliwając nad sposobami zadośćuczynienia temu pragnieniu, razu pewnego następujący otrzymałem list:
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Wielmożny mości dobrodzieju! Chciałem się z panem widzieć osobiście i rozmówić, lecz
tak pan jesteś otoczony, że muszę odmówić sobie tej przyjemności i papierowi moje myśli
powierzyć. Słyszałem, że pan żenisz się z baronówną D. Nie zazdroszczę, ale to nie przeszkadza, ażebym nie miał pana z całego serca powinszować. Dobrze pan robisz. Similis simili
gaudet91. Niech szambelanic bierze baronównę, a kominiarz kominiarzównę. Racz pan przyjąć wyznanie głębokiego uszanowania, z jakim dla Wpana dobrodzieja zostaje najniższy sługa, czeladnik kominiarskiego fachu
Antoni Pstryk
List ten stał się jednym więcej powodem, dla którego chciałem się rozmówić z panną Serafiną.
– Muszę się z nią widzieć – powiedziałem sobie i dopiąłem swego.
Pewnego wieczora, umówiwszy się z nią, kiedy sędziny ani sędziego nie było w domu, bez
ceremonii, pod pierwszym lepszym pozorem wykradłem się przyjaciołom i na całą godzinę
zainstalowałem się w pokoiku panny Serafiny.
– Och! Jakże ja się zlękła tego pana – zaczęła moja opiekunka przypominając spotkanie się
u mnie z Ksenofontem.
– Dajmy temu pokój – przerwałem. – Nie mam czasu do tracenia.
– Ale on mnie nie widział?
– Nie.
– Nakryłam się z głową – i w nogi.
– Mniejsza o to. Co to mi panna Serafina miała powiedzieć?
– Miałam panu powiedzieć, że w niedzielę o czwartej po południu będziesz się pan widział
z Anielką.
Skoczyłem z radości. Pytałem o co innego, lecz usłyszawszy tę odpowiedź zapomniałem, o
owym innym, tylko o Anielce pamiętałem.
– Jak? gdzie?
– Niech no pan się uspokoi, to rozpowiem.
– No? Kiedyż ta niedziela?
– Dziś sucha środa.
– Środa? a!
I począłem liczyć na palcach:
– Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Za trzy dni.
– Ale niechże pan posłucha.
– No, w niedzielę.
– Umówiłam się z moją ciotką. Do niej przyjdzie Anielka i pan będziesz mógł z nią pół
godzinki pomówić.
– Pół godzinki? Czemu nie więcej?
– Dobre i tyle.
– Niech i tak będzie. W niedzielę o czwartej po południu. O, moja panno Serafino! Dziękuję! Dobranoc! I zabierałem się do odejścia.
– A wieszże pan, gdzie moja ciotka mieszka?
– Albo co? – zapytałem w roztargnieniu,
– To, że pan nie trafisz i nic z tego nie będzie.
Przyszedłem do upamiętania. Prawda, trzeba umieć trafić. Panna Serafina dała mi szklankę
wody. Napiłem się, uspokoiłem i słuchałem.
– Pójdziesz pan, jak się idzie na Żółkiewską rogatkę i dojdziesz do studni, przy której
krzyżuje się cztery ulic. Pójdziesz pan jeszcze dalej i weźmiesz pierwszą ulicę na prawo, co
idzie pod Wysoki Zamek. Na tej ulicy, na lewo, ostatni dworek w podwórzu jest dworkiem
mojej ciotki. Niech pan wejdzie w podwórze i zapyta: czy tu mieszka panna Serafina? Rozumie pan?
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– Zapytać: czy tu mieszka panna Serafina?
– Trafi pan?
– Idąc na Żółkiewską rogatkę, studnia, za studnią pierwsza ulica na prawo, a ostatni dworek na lewo. Jak się ta ulica nazywa?
– A Bóg ją święty raczy wiedzieć!
– A ciotka panny Serafiny?
–Garczkowska, praczka, ją tam wszyscy znają. Gdyby pan zmylił, proszę zapytać o Garczkowską, praczkę spod Wysokiego Zamku, to panu każde dziecko pokaże.
– O czwartej po południu?
– Równo o czwartej.
Podziękowałem pannie i powróciłem do baronowej, u której przepędzałem przyjacielski
wieczorek w towarzystwie wszystkich moich przyjaciół i protektorów. Zaniepokoiła ich długa
moja nieobecność do tego stopnia, że młodzi baronowie zamierzali już wyprawić się na odszukanie mnie. Gdy wszedłem, witany byłem jak zmartwychwstaniec. Zasypano mnie pytaniami i wymówkami. Musiałem się wykłamywać i odcinać. Hrabia Kobylański do ucha mi
szepnął:
– Zapewne jakaś niewierność, eskapada podobna do tej, na jakiej cię Ksenofont zeszedł.
– Coś na kształt tego – odrzekłem.
Hrabia wiadomość tę puścił pod sekretem w kurs pomiędzy mężczyznami i zostałem wytłumaczony. Śmieli się i pytali głośno, czy drzwi na klucz zamykam. Panie dopytywały się, co
te zapytania mają znaczyć. Hrabia odpowiadał, że to tajemnica, po której wyjawienie do Ksenofonta odsyłał. Ksenofont odpowiadał, że wyjawi ją Walerce po ślubie. Panna Waleria
uśmiechała się do mnie i odgrażała, że weźmie mnie na konfesatę 92.
„Bodaj wam języki pokurczyło!” – myślałem sobie w duchu, a po mózgu wywracały mi
koziołki dwa wyrazy: „Anielka, niedziela, niedziela, Anielka”.
I zapytywałem sam siebie:
„Ciekawa rzecz, jak to wszystko się skończy?”
To zapytanie stawało często przede mną zagadką sfinksa. Wiele bym dał, gdybym rozwiązać mógł tę zagadkę, w której jasno widziałem dwie rzeczy: że nie chcę panny Walerii, że
kocham Anielkę. Widziałem także, iż zabiegi moich przyjaciół miały na celu ugłaskać mnie w
ten mniej więcej sposób, w jaki ugłaskuje się dzikiego konia. Zdawało mi się nawet, jakby
zabiegi te odbywały się wedle z góry ułożonego planu, jakby na moję osobę istniała pewna
zmowa.
„Czy ta zmowa (jeżeli zmowa istnieje) – mówiłem sam do siebie – byłaby potrzebną, gdybym nie kochał Anielki? Wziąłbym wtedy baronównę z pocałowaniem ręki. Ona taka dobra!
Gdyby nie Anielka!”
Rzeczywiście baronówna wydawała mi się anielskiej dobroci panienką. Ta dobroć malowała się w jej oczach, kiedy na mnie patrzała.
– Kochaj mnie! – mówiły jej oczy.
– Nie mogę, dalibóg, że nie mogę – odpowiadałem sobie w duchu i chciałem tę odpowiedź
uczynić dla baronówny zrozumiałą. Z tego powodu spoglądałem na nią błagalnym wzrokiem,
myśląc, że w oczach moich wyczyta, co następuje:
„Kochałbym ciebie, gdyby nie Anielka Kucykówna.”
Może byłbym jej, a jeżeli nie jej, to sędzinie powiedział słowami to, co oczami mówiłem,
gdyby nie ten wyraz: „Kucykówna.”
Fałszywy wstyd, źle zrozumiana przyzwoitość pętały mi język. Jak bo przed hrabiną, przed
baronówną przyznać się do tego, że szambelanic Prażnicki oddał serce córce Kucyka?!
Nie mogłem, jednakże w tym wszystkim dobrze zrozumieć jednej rzeczy: dlaczego szambelanic, pan trzystu dusz, używający w wielkim świecie pewnej wziętości, spotyka przeszko92

K o n f e s a t a – śledztwo, badanie.
109

dy na drodze do córki jakiegoś Kucyka? Ten ojciec i ta matka Anielki, i ten pan Pstryk wydawali się mi dziwakami, jakich świat podsłoneczny nie widywał.
Myślałem, że dla nich dostatecznym będzie samo przypuszczenie, że córka ich zostać może szambelanicową i na trzystu duszach panią, ażeby mi ją pośpieszyli oddać. Zamiast tego,
oto przez rok cały nie mogłem z Anielką pogadać; oto, gdym zamiar mój wręcz ojcu wypowiedział, czeladź jego robiła na mnie zasadzki; oto na koniec jakiś Pstryk występuje jako mój
spółzawodnik i winszuje mi, żem odstąpił od zamiarów względem kominiarzówny.
„Czyżby jej ojciec miał być kominiarzem?” – zapytywałem sam siebie.
Jakoś nie chciało mi się temu wierzyć. Przypuszczałem, że pan Pstryk pisząc w ten sposób
użył figury retorycznej93, dla przeciwstawienia jej pojęciu zawartemu w wyrazach „szambelanic” i „baronówna”.
„Ale, przypuszczam, chociażby była kominiarzówną!” – odpowiadałem sam sobie na powyższe zapytanie.
Byłem w miłości mojej zacięty. Nic mnie nie zrażało. Postanowiłem podeptać wszystkie
przesądy i przełamać wszystkie przeszkody, a w razie ostatecznym zrobić awanturę.
Z tego powodu przygłaskiwanie nie wiodło się moim przyjaciołom. Śmiałem się z nich w
duchu. Im bardziej się im wydawało, że już mnie mają, tym więcej byłem sam sobą, tym nieznośniejszą wydawała się mi ich natrętność, która mnie nieraz do rozpaczy prawie przyprowadzała.
Ta natrętność najwięcej zaciążyła mi w niedzielę. Najprostszym sposobem oddalenia
przyjaciół było: zamknąć się w mieszkaniu i ogłosić się niewidzialnym. Lecz nie mieszkałem
sam. Na moję niewidzialność nie zgodziłby się markiz, który się przed nikim, a najbardziej
przed hrabią Kobylańskim i baronami Dolańskimi nie zamykał. Trzeba więc było innego szukać sposobu.
Szukałem, nie znalazłem. Nasunęło mi go natchnienie.
Baronowa prosiła mnie na niedzielę na obiad.
– Przepraszam, nie mogę – odrzekłem.
– Czyś pan gdzie inwitowany94?
– Nie, ale sam daję kawalerski obiadek, w hotelu.
– A, to co innego. Używasz pan kawalerskich czasów, póki używać możesz.
– Nic nam o tym nie mówiłeś – wsunął Tymoteusz.
– Bo chciałem wam zrobić siurpryzę. Nie mówiłem jeszcze nikomu, ale zamówiłem już
obiad na dwadzieścia cztery osoby.
– Brawo.
To ,,brawo” odniosłem w duchu do kłamstwa, które mi się tak gładko z ust wymknęło.
Trzeba jednakże było to kłamstwo prawdą zrobić. Więc cichaczem zamówiłem obiad, a w
porozumieniu z Tymoteuszem i Ksenofontem rozpisałem inwitacje, mające, włączając w to
sędziego, hrabiego i markiza, dopełnić liczby dwudziestu czterech zaproszonych.
Markiz, gdy się o tym dowiedział, nie posiadał się z radości. Wykręcił kilka piruetów, zaśpiewał kilka szansonetek95, uściskał mnie i powiedział:
– Ale, ca va sans dire96, że mnie zostawisz uaranżowanie. Na którą obiad?
– Na pół do trzeciej punkt – odparłem pośpiesznie.
– Mais?97 – ze zdziwieniem pochwycił Francuz.
– O pół do trzeciej – powtórzyłem stanowczo.
– To się wszelkim regułom obiadowym sprzeciwia.
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– To mój kaprys.
Markiza stronę wzięli baronowie i wytrzymać musiałem walkę, w której w końcu zwycięstwo przy mnie zostało. Bo też broniłem mojej godziny zacięcie i nieledwie z rozpaczą.
– Soit98 – rzekł markiz. – Kaprysy przebaczają się tylko kobietom. Dodajmy: przebaczają
się i młodym narzeczonym i sposóbmy się do obiadu o pół do trzeciej.
W oznaczonej godzinie wszyscy zaproszeni znajdowali się w sali jadalnej. Markiz się
krzątał dając ostatnie rozporządzenia lokajom. Zasiedliśmy.
Siedziałem jak na szpilkach. Najpóźniej o czterdzieści minut na czwartą powinienem był
wyjść z hotelu, ażeby o czwartej stanąć w dworku Pod Wysoką Górą.
Obiad przechodził wesoło, bo gdzie był markiz, tam wesołość musiała się urodzić. Goście
moi jedli, pili, śmieli się. Półmiski zmieniały się. Ja co chwila spoglądałem na zegarek i kląłem w duchu czas, który dla mnie wlókł się nadzwyczajnie powoli.
Po czwartym czy piątym daniu skazówka na cyferblacie przeszła przez cyfrę trzy. Pozostawała jeszcze połowa właściwego obiadu i cały deser. Serce mi mocno w piersi pukało.
Skazówka przełaziła z minuty na minutę i wlokąc się powoli, stanęła na koniec na wpół do
czwartej, stanęła i przekroczyła ten punkt, i poszła dalej. Na stole wystąpiły leguminy i ciasta.
„Już czas” – coś mi w myśli szeptało i z siedzenia mnie podnosiło.
Minęło minut pięć, sześć, siedm, ośm.
Na pierwszym miejscu siedział sędzia, jako najpoważniejszy pomiędzy nami człowiek. Na
dany przez niego lokajom znak strzeliły korki z szampańskich butelek i smukłe kieliszki napełniły się szumującym płynem. Sędzia wstał, a ująwszy w rękę kieliszek podniósł go i rozpoczął przemowę:
– Panowie, pozwólcie mi wnieść toast i przy tej sposobności kilka słów powiedzieć. I ja, i
moja żona, i obecny tu rodzony brat mojej żony, hrabia Kobylański, kochamy całym sercem
naszego gospodarza, szambelanica Onufrego Prażnickiego, który wkrótce przez połączenie
się z jedną z najznakomitszych rodzin królestwa Galicji i Lodomerii99 wejdzie w grono zacnego tutejszego obywatelstwa, tak jak i ja miałem zaszczyt wejść przez połączenie się z hrabianką Kobylańską, rodzoną siostrą obecnego tu hrabiego Kobylańskiego. Otóż, panowie,
ośmielam się zaproponować toast na cześć przyszłego połączenia, przekonany bowiem jestem, panowie, że szambelanic potrafił sobie zaskarbić serca tego zacnego grona, które czyni
nam zaszczyt podzielania z nami tej skromnej uczty. Więc tedy...
W tej właśnie chwili skazówka stanęła na czterdziestej minucie po trzeciej. Sędzia mówił
trzymając kieliszek w ręku. Ja nachyliwszy się do ucha Tymoteuszowi szepnąłem mu:
– Rżnie mnie w żołądku.
To samo powiedziałem Ksenofontowi, który z drugiej siedział strony.
Sędzia wciąż mówił.
– Nie wytrzymam.
To rzekłszy i przycisnąwszy lewą dłonią brzuch, włożyłem po cichu moim sąsiadom w
ucho:
– Natychmiast powrócę, nim sędzia skończy.
I na palcach, chyłkiem wyniosłem się za drzwi.
Zza progu jeszcze raz rzuciłem okiem w głąb sali. Sędzia wciąż stał i mówił. Uwaga całego towarzystwa była na niego zwróconą. Nikt ani obejrzał się za mną. Baronowie zamaskowali sobą krzesło, które po mnie próżnym pozostało.
„Poczciwi przyjaciele” – pomyślałem.
Pędem wpadłem na górę, schwyciłem czapkę, zarzuciłem na siebie płaszcz, wybiegłem na
ulicę i zdwojonym krokiem puściłem się w kierunku Żółkiewskiej rogatki.
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Nie potrzebowałem dwudziestu minut na przejście przestrzeni dzielącej hotel od dworku
pani Garczkowskiej. Pędziłem roztrącając przechodniów na trotuarach; nie zmyliłem drogi,
tak mi ją dokładnie panna Serafina opowiedziała, wpadłem na podwórze, spotkałem jakąś
starą jejmość, zapytałem ją:
– Czy tu mieszka panna Serafina?
– I... i... i...
Nie umiem wypowiedzieć uniesienia, z jakim próg dworku przestępowałem,
– Czy jest? – zapytałem starej jejmości w sieniach.
– Jest – odparła ta ostatnia, dodając z akcentem prośby w głosie:
– Ale pan się będzie tylko widział i mówił, i nic więcej. Bo ja, panie, jestem uczciwa kobieta. Zezwoliłam na zejście się pana z tą panienką tylko na wyraźne mojej siostrzenicy zaręczenie, że pan uszanuje mój dom.
– Bądź pani spokojna, o! bądź pani spokojna.
Z tymi wyrazami na ustach wskoczyłem do izby.
Anielka siedziała na kanapce pod oknem.
Postąpiłem na środek izby i stanąłem. Coś niby uszanowanie, niby przestrach zatrzymało
mnie raptem, śmiałość i mowę odjęło. Stałem i patrzałem. Anielka miała oczy spuszczone,
była blada i drżała.
Postąpiłem o jeden krok bliżej ku niej. Ona się usunęła w róg kanapki.
Na bladym jej licu malowała się trwoga, która mnie litością przejmowała.
„Czego się ona boi? mnie?” – przemknęło mi w myśli.
I natychmiast podstąpiłem bliżej i usiadłem na drugim końcu kanapki.
– Panno Anielo! – wymówiłem po chwili. Dziewczyna zadrżała na dźwięk mego głosu,
zwolna powieki podniosła i wzrok na mnie zatrzymała. Wzrok jej był jakby świeżo w kąpieli
łez skąpany, ale taki łagodny i taki tęskny, że mnie się na płacz zbierało.
– Panno Anielo! – powtórzyłem – niech się pani mnie nie boi. Jaki ja teraz szczęśliwy!
Pierś Anielki lekkim podniosła się westchnieniem, a twarz uśmiechem się rozjaśniła.
– O, panie Onufry, i ja szczęśliwa! Dźwięk jej głosu rozlał w moim organizmie niewysłowioną jakąś lubość. Przysunąłem się do niej.
– Po to szczęście ja tu przyszłam! Ażeby je powitać i pożegnać.
I westchnęła.
– Panno Anielo!
Chciałem powiedzieć ,,kocham”, lecz wyraz ten grzązł mi w gardle, nie mogłem go wykrztusić. Chciałem ją pocałować w rękę, nie mogłem się odważyć. Dziwna rzecz! Ja, com jej
już tyle razy powiedział ,,kocham”, com ją trzymał w moich objęciach i do piersi tulił, ja
znalazłszy się z nią sam na sam nie śmiałem się do niej zbliżyć, nie śmiałem wobec niej ust
otworzyć. Uderzyło mnie jednakże to, co ona powiedziała. Więc zapytałem:
– Dlaczegoż powitać i pożegnać, dlaczego pożegnać?
Anielka wyprostowała się i popatrzyła na mnie śmiało, ale przy tym tak jakoś poważnie, że
ja oczy spuściłem, i odrzekła:
– Tak, panie Onufry, pożegnać. Pozwoliłam sobie na skosztowanie tego szczęścia, póki mi
wolno. Niezadługo nie będzie wolno.
Ostatnie wyrazy tyle miały w sobie smutku i takiego smutku, że mi się serce ścisnęło i
głowę spuściłem. Chciałem coś powiedzieć, lecz Anielka ciągnęła dalej:
– Pan wie, że pana kocham.
Drgnąłem cały, podniosłem głowę i zrobiłem ruch do rzucenia się na kolana, ruch, do którego popchnęło mnie coś z wnętrza mojej piersi, lecz Anielka lekkim gestem głowy i ręki na
miejscu mnie zatrzymała i dalej mówiła:
– Ta miłość jest moim skarbem, póki mi jej żadne nie bronią obowiązki. Ale stracę do niej
prawo, jak tylko obowiązki przyjdą. Dlatego korzystam, póki jestem jeszcze wolną. Przy-
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szłam popatrzeć się na pana, pomówić z panem, powitać moje szczęście i pożegnać je. Nie
byłabym przyszła, gdybym nie była pewna, że pan mnie kocha.
– Ach! kocham! kocham! – zawołałem usuwając się na kolana i ręce do niej wyciągając –
kocham i przysięgam.
– Cyt – przerwała i rączkę do mnie wyciągnęła – żadnych przysiąg.
– Panno Anielo!
– Siądź pan przy mnie, pomówimy z sobą. Czasu mamy bardzo mało. W jednej połówce
godziny zawrzeć się dla nas powinna cała wieczność.
Wymówiła to głosem tak uroczystym, że posłuchałem jej jak student: wstałem i usiadłem.
– Pokochałam pana, nie wiem dlaczego, tak mi widać było sądzono i gdyby to ode mnie
samej zależało, byłabym się tej miłości oddała ślepo, byłabym powiedziała: masz mnie, kocham ciebie, rób ze mną, co zechcesz. Powiedziałam o tym i ojcu, i matce.
– Powiedziała pani?! – krzyknąłem mimowolnie.
– Powiedziałam – powtórzyła Anielka spokojnie – bo w kochaniu moim nie widziałam nic
występnego. Dlaczegóżbym je miała przed nimi taić?
– Panna Serafina mówiła, że ojciec pani taki srogi – wtrąciłem, Anielka uśmiechnęła się i
dalej ciągnęła:
– Srogi, jeżeli do tego ma słuszny powód. Ojciec mój jest majstrem kominiarskim, pracuje,
ale ma czas i książki czytać, i ze mną się rozmówić. Otóż mój ojciec, kiedym mu powiedziała,
że kocham, i sam, i przez pana Antoniego Pstryka dowiadywał się o pana, a obok tego w długich wieczorami rozmowach tłumaczył mi obowiązki życia zestawiając dwie rzeczy razem:
prawa serca i powołanie kobiety.
Westchnęła, jakby jej coś ciężyło, i zamilkła na chwilkę. Język ten, którym ona mówiła,
był dla mnie taki nowy, żem, jak poeta powiada100: „nie śmiał przerywać, nie śmiał odpowiadać, a tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać”.
Ona westchnęła, odetchnęła i dalej prawiła:
– Te ojca rozmowy odkryły przede mną jakby nowy świat, świat obowiązku. Przekonałam
się, że gdzie praw serca z obowiązkiem nie można pogodzić tak, aby one szły w parze, tam
pierwsze należy poświęcić drugiemu. Z zasięgniętych wiadomości pokazało się, że pan żyjesz
w sferze wielkiego świata, że się tytułujesz szambelanicem, że jesteś bardzo bogaty, że jesteś
bardzo młody. Ściągnąwszy te wiadomości ojciec zapytał mnie: czy ja, kominiarzówna, pewną jestem, że oddawszy się szambelanicowi spełnię do końca moje powołanie kobiety? Nie
śmiałam, nie mogłam odpowiedzieć: spełnię. Nie śmiałam, nie mogłam, bo nie przypuszczałam, aby z połączenia mego z panem mógł wyniknąć, jak ojciec powiada, doskonalszy człowiek, taki człowiek, jakiego wzór dała mi Opatrzność w złączonej osobie mego ojca i mojej
matki. Długom płakała i długom się modliła. Zanadtom pana kochała, ażebym spuszczała się
na ,,jakoś to tam będzie”. Sumienie nie pozwalało mi brać na siebie obowiązków, których
spełnienia nie byłam pewną. Więc postanowiłam prawa serca poświęcić obowiązkom mego
powołania, a że mnie oślepiała i wciąż oślepia miłość dla pana, oddałam się pod kierownictwo ojcu i matce. Co oni względem mnie postanowią, niech się stanie.
Zamilkła i głęboko westchnęła. Milczałem, bo mi się zdawało, że jeszcze coś powie. Po
chwili milczenia Anielka dodała:
– Chciałam się z panem widzieć, ażeby panu to wszystko powiedzieć. Przez posły trudno
było rzecz załatwić, zwłaszcza że pański poseł – dodała z lekko ironicznym uśmiechem –
trochę roztargniony, nie umiałby może powtórzyć moich słów dokładnie.
Tym, co słyszałem, byłem tak znienacka zaskoczony, takim to było dla mnie nowym i nigdy niesłyszanym, tak mi się ta Anielka wydała wyższą od najrozumniejszych, jakie na wielkim świecie spotykałem, kobiet, że po prostu powiedziawszy języka w gębie zapomniałem i
100

P o e t a p o w i a d a... – Adam Mickiewicz w wierszu „Do D.D.” mówi: „Nie śmiem przerywać, nie śmiem
odpowiadać. I tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać”.
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uczułem się upokorzonym wobec własnego sumienia, które mi mówiło, że ona, kominiarzówna, o całe niebo wyższą jest ode mnie, szambelanica; że ja musiałbym się długo i dużo
zasługiwać, zanimbym godnym się stał mężem jej zostać. Nie miałem co albo raczej nie
umiałem jej nic odpowiedzieć. Obowiązki? O żadnych obowiązkach wyobrażenia nie miałem.
Byłem do ziemi przykuty. Spuściłem głowę i milczałem, jak człowiek po wysłuchaniu groźnego i sprawiedliwego wyroku.
Snadź Anielka odczuła mój stan i ulitowała się nade mną, bo rzekła:
– Panie Onufry.
Podniosłem oczy. W jej oczach anielski jaśniał wyraz.
– Jeszcze chwilka. Jeszcze mam prawo powiedzieć panu.
– co? – zapytałem tłumionym głosem.
– Kocham.
Pochyliłem ku niej głowę: ona mi pod czoło dłoń podstawiła mnie łzy strumieniem z
oczów trysnęły.
I zapłakałem jak dziecko.
– Panie Onufry! panie Onufry! – mówiła, coraz głos podnosząc.
Schwyciłem się rękami za serce i cisnąłem je, bo mi się zdawało, że pęknie.
– Pan mężczyzna. Patrz na mnie. Moje oczy suche.
– Bo ty mnie nie kochasz, tak jak ja ciebie! – zawołałem. – Ja nie umiem tak mówić, ale ja
kocham! kocham! Ty mogłabyś mnie nauczyć.
– Panie Onufry – powtarzała Anielka.
Głośny mój płacz ściągnął panią Garczkowską. Staruszka wbiegła przypominając, że pół
godziny upłynęło. Jej obecność przyprowadziła mnie do upamiętania. Pożegnałem w milczeniu Anielkę, która mi rękę uścisnęła, wyskoczyłem z dworku, z podwórza, i przez Żółkiewską
rogatkę popędziłem w step.

VIII
– Dwa razy gdzieś znikał. W tym coś jest – mówił baron Ksenofont.
– Cóż by być miało? – odparł markiz.
– Przyznać jednakże trzeba, że się bynajmniej nie żenuje – dodał baron Tymoteusz.
Taki koniec rozmowy, prowadzonej w moim własnym mieszkaniu, wpadł mi w ucho,
gdym z dalekiej powrócił przechadzki. Otworzyłem drzwi po cichu, więc nie słyszeli mnie
wchodzącego. Byłbym zapewne usłyszał coś jeszcze, ale zawstydziłem się przed samym sobą
i umyślnie, zamykając drzwi, stuknąłem.
– A – wypadło na raz z trzech piersi.
– Jak się macie – rzekłem udając obojętność. Trzy pary oczów wlepiły się we mnie i patrzały z wyrazem zdumienia, które mnie bynajmniej nie dziwiło, zdumiewająco bowiem byłem obłocony i obryzgany po same uszy.
– Czy powracasz z polowania na bekasy? – zapytał Tymoteusz.
– Bolał mnie brzuch, było mi duszno, głowa mi ciężyła – odparłem – wyszedłem na świeże
powietrze.
– I wlazłeś w błoto po uszy – dokończył Ksenofont.
– Bo byłem daleko, za miastem, na polu.

114

– Szczególny sposób kuracji na ból brzucha i ciążenie głowy – rzekł w rodzaju przymówki
Tymoteusz. – Porzuciłeś sproszone towarzystwo. W annałach101 lwowskich to nie praktykowana rzecz. Oburzyłeś na siebie cały świat.
– Sędzia mówił całą godzinę, na twój powrót czekając – podchwycił markiz – aż mu w
gardle wyschło. My słuchali i omal żeśmy nie pozasypiali na krzesłach, a ty tymczasem po
polach się uganiałeś.
– Tak mi się zrobiło źle, że nie byłem w stanie wytrzymać.
– Trzeba było lepiej położyć się do łóżka – wsunął Ksenofont.
– Dziękuję – odrzekłem. – Położywszy się byłbym do jutra leżał, a przeszedłszy się jestem
już zdrów jak ryba.
– Nie byłbyś się naraził całemu światu.
– Ha! – odpowiedziałem udając rezygnacją. – Cóż robić! – i ramionami ruszyłem.
Trzej moi przyjaciele, tą obojętnością snadź tknięci, spojrzeli po sobie, a spojrzenia ich
miały niezrozumiały dla mnie jakiś wyraz. Nie uszły jednakże mojej uwagi. Zanotowałem je
sobie, a zanotowałem dlatego, że tych moich przyjaciół nie miałem już za przyjaciół. Powodem tego była rozmowa z Anielką, a raczej jeden z całej tej rozmowy wyraz: obowiązki.
Ten wyraz rósł mi w duszy, rozrastał się w liczne gałęzie czy korzenie i ogarniał całą moje
wewnętrzność. Ten wyraz, kiedym wybiegł na pole i po zoranych, błotnistych polach bez celu
błądził, bębnił mi w uszach i ścigał niby wyrzut sumienia. Ten wyraz wszystkich moich
przyjaciół i mnie samego zmieniał w jakiś rodzaj zadowolonych z siebie kuglarzy, błaznujących ku własnej i drugich uciesze. Ten wyraz dał mi na świat nowy, inny a szerszy pogląd.
Wielki świat: nazwa ta wydała mi się ironią. Och! o ileż wyższym wydał mi się ten, w którym żyła Anielka.
,,Nie dlatego – myślałem sobie – pomiędzy mną a nią stoją przeszkody, że ona jest kominiarzówną, a ja szambelanicem, że ona uboga, a ja bogaty, ale dlatego że żyję w sferze, która
o istotnych obowiązkach wyobrażenia nie ma, która zamiast nich podstawia różne fatałaszki
bez znaczenia i doniosłości.”
– O, ten wielki świat! – wołałem i zębami ze złości zgrzytałem.
A wszedłszy w jego sferę na powrót, nie mogłem zapanować nad sobą od razu i złość pohamować.
Z tego powodu krótko i szorstko odcinałem baronom i markizowi.
– Obraziłeś na siebie wszystkich – rzekł Ksenofont.
– Cóż poradzić! – odparłem.
– Gdyby nie my – dodał Tymoteusz – byłoby przyszło do zupełnego ze wszystkimi zerwania.
– Gdyby nie ja – podchwycił markiz. – Wystąpiłem jako wicegospodarz, jako gospodarz
przez prokuracją. Wziąłem całą winę na siebie. Odwilżyłem gardło temu biednemu sędziemu,
który całe swoje krasomówstwo do dna wyczerpnął i powiedział pięćdziesiąt kilka razy
,,hrabia Kobylański, rodzony brat mojej żony”. Zalałem gardła innym. Przeciągnąłem obiad
do szóstej. Robiłem honory wszystkim i każdemu z osobna i puściłem towarzystwo w takim
stanie, że ono nie wie, czyś był na obiedzie, czyś nie był. Voici la verité102. Za moim staraniem a waszą pomocą do zerwania nie przyszło.
– Nie przyszło? – zapytałem z drugiego pokoju rozbierając się z zabłoconego odzienia.
Moi przyjaciele znów po sobie znacząco spojrzeli.
– Dobrze, że się tak skończyło – zawołał Francuz. – Trzymajmy się waszego przysłowia:
„co było, a nie jest, tego nie pisz w rejestr”, n'est-ce pas?, i myślmy o przyszłości, o świętym
Józefie i imieninach baronowej.
101
102

A n n a l e (łac.) – kroniki, roczniki.
V o i c i l a v é r i t é (fr.) – oto prawda.
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Słyszałem z drugiego pokoju i zrozumiałem, że wiadomość ta o imieninach wysłana była
pod moim adresem, nic jednakże na to nie odpowiedziałem. Udałem, że nie słyszę i tej wiadomości, i całej rozmowy, jaka z niej się wywiązała, która prowadzoną była z wyraźną intencją, ażebym nią się zainteresował. Rozebrałem się i przeze drzwi, przeprosiwszy towarzystwo, posłałem dobranoc.
– Co? tak wcześnie? – zawołał jeden z baronów. – Jeszcze dziesiątej nie ma.
– Jestem zmęczony i osłabiony – odrzekłem.
– Czyś chory? – krzyknęli jednym głosem obaj baronowie i ze świecami w ręku poskoczyli
do mego łóżka.
– Dziękuję wam za troskliwość, nie jestem chory... Potrzebuję spoczynku i spokoju.
– Może by wezwać doktora?
– Nie potrzeba. Bardzo wam dziękuję. Potrzebuję snu.
– Przyznaj się, nie żartuj. Choroby lekceważyć nie można. Stali nade mną, a miny ich wyrażały zakłopotanie z trwogą połączone.
– Chcę spać, dobranoc – rzekłem stanowczo i do ściany
się odwróciłem.
Baronowie na palcach wyszli i po krótkiej półgłosem z markizem rozmowie wynieśli się z
mego mieszkania.
Odetchnąłem, myślałem, żem pozostał sam. Gdzie tam! W kwadrans po odejściu baronów
przyszedł hrabia Kobylański dowiadując się o moje zdrowie, a po odejściu hrabiego – sędzia.
Hrabia ani wspomniał o obiedzie i afroncie, jaki samochcąc gościom zrobiłem; ale za to
sędzia z wielkim do mnie wystąpił żalem, którego powodem było głównie to, że nie dosłuchałem do końca jego przemowy.
– Nie chwalę się – mówił – bo i czym tu chwalić się? Ale śmiało powiedzieć mogę, że podobna przemowa zrobiłaby zaszczyt dyplomatycznemu nawet obiadowi. Hrabia Kobylański,
rodzony brat mojej żony, szczerze mi jej winszował i powiadał, że ani w samym Wiedniu
podobnie ułożonej nie słyszał. A ja jej wcale nie układałem, mówiłem z natchnienia, improwizowałem. Szczerze ci powiadam, improwizowałem. Szkoda, żeś nie słyszał; żałuj tego. Dla
takiego młodego człowieka jak ty podobne okazje powinny być bardzo pożądane. Nieczęsto
się zdarzają, trzeba więc z nich korzystać. Żałuję, że moja żona tego słyszeć nie mogła. Ale ja
to wynagrodzę. Mam zamiar, tylko niech to między nami pozostanie, wystąpić z mówką na
świętego Józefa.
W końcu i sędzia mnie opuścił. Za to lokaj baronowej przychodził trzy razy z zapytaniem:
– Jaśnie baronowa kłania się i pyta, jak się jaśnie szambelanic ma?
Nazajutrz przez cały dzień pozostałem w łóżku. Nie byłem chory, tylko nie chciałem wyjrzeć na ten wielki świat, który mnie już wstrętem przejmował. Wolałem patrzeć na niego z
łóżka i przyjmować wizyty łaskawców, o moje zdrowie troskliwych. Wizyt miałem mnóstwo.
Lokaj baronowej stawił się dwadzieścia cztery razy.
Pozór choroby dawał mi jeden przywilej, ten mianowicie, że mogłem nie zważać na to, co
się przy mnie gadało. Rozmowy się toczyły, a ja nie brałem w nich udziału. Leżąc na wznak,
wlepiłem oczy w sufit i rozmyślałem.
Rezultat mego rozmyślania był żaden. Przenajrozmaitsze projekta i plany snuły mi się po
głowie, lecz do żadnego wyraźnego postanowienia nie doprowadziły i doprowadzić nie mogły. Na to trzeba było dłuższego czasu i pewnego przysposobienia, potrzeba było znaleźć kogoś, co by poradził i pokierował.
Brałem kolejno każdego z moich protektorów, opiekunów, nauczycieli i znajomych i rozpatrywałem ich krytycznie. W każdym widziałem pełno stron ujemnych, dodatniej – żadnej.
Biegłem myślą aż do Kiełbasek. Niestety! i tam nie było nikogo. Zdawało mi się tylko, że
gdyby rodzice moi mieszkali we Lwowie, to oni jedni potrafiliby zdrowymi zasilić mnie radami.
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„Oni świata nie znają” – mówiłem do siebie.
Usprawiedliwiałem ich we własnym sumieniu i całą winę zwalałem na Kiełbaski, na zbyteczne oddalenie od ognisk umysłowego ruchu, na wieś.
Jedyną postacią, jaką mi wyobraźnia moja wyraźniej nieco przed oczy stawiała, był człowiek w granatowej po kolana kapocie, o zawiesistych, okrytych szronem wąsach, z grubym
kijem w ręku. Był to majster kominiarski, pan Kucyk, ojciec Anielki.
Stawał mi on wyraźniej nieco przed duszy mojej oczami, ale wcale nie wyraźnie – nie tak,
ażebym mógł sobie powiedzieć:
– Oto człowiek, którego biorę sobie za przewodnika.
Pomiędzy nim a mną stała Anielka i rozdzielała nas. Gdybym do niego się udał, musiałbym od razu mówić o Anielce, a on by mnie zapytał, jaką jest moja wartość? Jakie położyłem
zasługi? Jaką daję rękojmię? Na to wszystko nie miałem odpowiedzi. Wobec Kucyka trzeba
było stawać z wartością już nabytą, a nie dopiero nabyć się mającą, a to dlatego że był ojcem
Anielki.
Więc nic nie wymyśliłem i całym rezultatem mego rozmyślania było: może Opatrzność zeszle mi natchnienie, w którym znajdę radę. Spuściłem się tedy na natchnienie, na owo „niechaj no”, którego znaczenie ma u nas historyczną doniosłość. A tymczasem, póki Opatrzność
jakowej rady nie zeszłe, trzeba było pchać taczkę, do jakiej zostałem wprzęgnięty. Żem ją
pchał z niechęcią – o tym nie ma co i wspominać.
Następował święty Józef, imieniny baronowej. Cały świat składał powinszowania – i ja
złożyłem. Cały świat (rozumie się: wielki, lwowski) zgromadził się w jej domu wieczorem i
ja do zgromadzenia należałem. Udałem się tam w towarzystwie sędziego i sędziny, a to dlatego że ta ostatnia wezwała mnie do siebie i wręczyła mi list od moich rodziców.
List ten był dla mnie piorunnym. Zawierał on w sobie ni mniej, ni więcej tylko wyraźny
nakaz zaślubienia baronówny.

Jeżeli ci drogi jest spokój rodziców, jeżeli cenisz nasze błogosławieństwo – pisał mój ojciec – zawrzesz ten związek, z którego na nasz dom i ród zaszczyt i splendor spłynie.
O mój Boże! – pisała matka – jakim szczęściem przejęła mnie wiadomość, żeś się oświadczył o rękę Walerki i nie doznał odmowy. Pisze mi kochana, zacna sędzina, że zmieniłeś postanowienie. Mój synu, słuchaj pierwszego natchnienia, a raczej słuchaj sędziny, która jest
kobietą rozumną i doświadczoną. Młody jeszcze jesteś, więc słuchaj starszych. My tu przygotowujemy się już na przyjęcie przyszłej naszej synowej. Niech wam Bóg Najwyższy błogosławi.
– Cóż ty na to? – zapytała sędzina, gdym listy odczytał.
– Co? nic – odparłem udając obojętność.
– Pisałam do twoich rodziców zapytując ich o zdanie i opisując całą rzecz. Jak widzisz, nie
zataiłam i tego, żeś po oświadczynach okazał wahanie się. Twoi rodzice bardzo sobie życzą
tego małżeństwa, i słusznie. Partia bardzo dobra, lepszej nie znajdziesz. Szczęście samo w
ręce ci się oddaje, a to dlatego żeś młody i masz powierzchowność dystyngowaną. Walerka
kocha cię do szaleństwa.
Ostatnie wyrazy wymówiła sędzina ze znaczącym uśmiechem. Nic na to nie odpowiedziałem, tylko pomyślałem sobie:
„Otóż i nowy przysmak. Tego tylko nie stawało, ażeby na barki moje spadł rozkaz rodziców, pod grozą błogosławieństwa dany.”
Pod ciężarem tego rozkazu stałem się jak baran, którego rzeźnik za róg do jatki prowadzi.
Rzeźnika reprezentowała sędzina, która mi coś tam jeszcze mówiła, czego nie słyszałem ani
rozumiałem. Bezwiednie i bezmyślnie oddałem się pod jej rozporządzenie, wsiadłem z nią do
karety i pozwoliłem się do baronowej zawieźć.
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Salony rzęsistym jaśniały światłem, napełnione mnóstwem gości. Toalety dam były świetne. Kiedyśmy weszli, powitał nas jakiś szmer, w którym zdawało mi się, że słyszę wyraz „narzeczony”. Zdawało mi się także, iż damy ścigały mnie oczami wszędzie, gdzie się obrócę.
Przejmowało mnie jakieś drżenie, podobne do tego, jakiego doznawałem, gdym był jeszcze
na salonach nowicjuszem. Starałem się być śmiałym. Starałem się, jak mówią, utrzymać
kontenans. Podnosiłem głowę i usiłowałem nadać memu wzrokowi wyraz zuchwalstwa.
Oglądałem szeregi pań, pomiędzy którymi spostrzegłem pannę Walerią.
Była w białej sukni i miała zielony na głowie wianuszek. W takim stroju widziałem po raz
pierwszy Anielkę. Rozgniewało mnie, że ta śmiała się tak ubrać, jak ubrana była tamta.
Solenizantka, sędzina i hrabia stanowili grupę rozmawiającą po cichu. Patrzałem na nich z
daleka i dziwiłem się, dlaczego oni, rozmawiając, często na mnie spoglądali.
Młodzi baronowie byli obok mnie. Jeden z nich wziął mnie pod ramię i rozpoczęliśmy powolną
przechadzkę po salonach rozmawiając o damach i strojach. Chodząc zbliżyliśmy się nieznacznie do
grupy, którą powyżej wymieniłem. Na znak dany przez sędzinę podeszliśmy ku niej.
– Więc stanęło na tym – odezwała się solenizantka – że moje imieniny będą zaręczynami
mojej córki. Prawdziwa dla minie siurpryza. Spodziewam się, panie Onufry, że nic przeciwko
temu nie masz. Trzeba tylko uprzedzić księdza.
– Już uprzedzony – rzekł hrabia.
Na wyraz ,,zaręczyny” zrobiło mi się zimno i gorąco. To zimno i gorąco musiało snadź i
na twarzy się mojej odbić, bo sędzina wstała, wzięła mnie pod rękę i odszedłszy ze mną na
stronę, poczęła szeptać:
–– Tylko proszę ciebie, zaklinam, zachowaj się przyzwoicie, bo pamiętaj, że tu nie o ciebie
samego już idzie, ale najprzód o pannę, która jest z twego powodu zaafiszowaną, potem o
twoich rodziców, którzy pisali do baronowej prosząc o rękę jej córki dla ciebie, w końcu o
mnie i mego męża, którzy tu przedstawiamy twoję matkę i twego ojca.
Nic na to nie odpowiedziałem. Sędzina powróciła do baronowej i puściwszy moje ramię usiadła.
W tej chwili w salonie objawił się niezwykły szmer i ruch. Lokaje wnieśli niewielki stolik,
okryty dywanem z frędzlami i obrusem. Na stoliku stało kilka świec, krucyfiks i srebrna pozłacana taca. Sędzia we fraku, żabotach i białym halsztuku zbliżył się do mnie i do ucha
szybko mi mówił:
– Gdy staniecie przed księdzem, nim wam pierścionki nałoży, będę miał przemowę. Pamiętajże: miej pochyloną głowę, bo będę mówił o pochylonej głowie, a jak usłyszysz wyrazy:
,,podnieś oczy i spojrzyj na świat wesoło”, podnieś głowę, i na mnie się popatrz. Dobrze by
było, żebyś miał w oczach trochę łez. A jak wyciągnę do ciebie rękę i usłyszysz wyrazy: „w
zastępstwie jaśnie wielmożnego, tu nieobecnego, szambelana Prażnickiego, w zastępstwie
twego ojca a mego przyjaciela, pana i dziedzica na Kiełbaskach z przyległościami, błogosławię ci”, przyklęknij na jedno kolano.
Powiedział i odszedł, a mnie przed oczami żółte poczęły przesuwać się plamy.
– Courage!103 – ktoś mi szepnął do ucha.
Obejrzałem się. Był to markiz. Z daleka widziałem zbliżających się młodych baronów.
– Boże! – szepnęło mi coś w duchu – ratuj!
I w tej chwili zrobiłem zwrot na lewo w tył. Wyszedłem do drugiego salonu, z drugiego
salonu do przedpokoju, z przedpokoju do sieni, a z sieni przeciskając się przez tłumy lokajów
wydobyłem się na ulicę.
To wydobycie się wykonałem machinalnie, bez żadnej z góry powziętej myśli. Wypędził
mię na ulicę strach; ze strachu drapnąłem. Lecz na ulicy spadło na mnie zapytanie:
– A teraz dokąd?
I natychmiast nastąpiła odpowiedź:
– Do Kucyka.
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C o u r a g e! (fr.) – odwagi!
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Pchnęła mnie naprzód tajemnicza jakaś siła, która szybkim krokiem prowadziła mnie na
Chorążczyznę, na drugie piętro, do kamienicy Pod Złotym Butem.
Szedłem szybko, nie oglądając się, a szedłem tym szybciej, że za sobą słyszałem jakby
ściganie. Zdawało mi się, że ktoś za mną idzie; zdawało mi się, żem słyszał parę razy wołanie: Onufry! Niby echo moich własnych kroków rozlegało się za mną i ustało, kiedym wbiegł
na schody na drugie piętro prowadzące.
Szedłem śmiało – po co? – nie wiedziałem. Bez zatrzymana się przebiegłem kilka ulic i
stanąłem dopiero, kiedy otworzywszy drzwi znalazłem się w mieszkaniu państwa Kucyków.
Pierwszym przedmiotem, jaki mi pod oczy wpadł, była Anielka w białej sukni i z zielonym
na głowie wianuszkiem. W izbie pełno było ludzi, ale zrazu nikogo nie widziałem, tylko
Anielkę. Trwało to chwilkę, po czym uderzyły mnie świąteczne stroje zgromadzonych i to
szczególnie, że mężczyźni mieli na piersiach przypięte rozmarynowe, białymi wstążeczkami
związane bukieciki. Wciąż jednakże wzrok mój zwracał się na Anielkę, która siedziała w głębi, a obok niej stał jakiś młody, mocno zbudowany, zawiesistym, ciemnym ozdobiony wąsem
mężczyzna.
Stałem przez chwilę niepostrzeżony, bo zgromadzenie, zajęte sobą, nie zwracało uwagi na
jednego więcej przybysza. Stałem i wpatrywałem się w tę parę.
Nagle wzrok mój spotkał się ze wzrokiem Anielki. Spojrzała na mnie, zbladła, krzyknęła i
palcem na mnie ukazała. W kierunku jej palca pobiegł wzrok młodego mężczyzny, który się
uśmiechnął i do mnie podszedłszy, spokojnie powiedział:
– Za późno, panie szambelanicu.
Po dźwięku głosu poznałem pana Antoniego Pstryka, który tak dalej ciągnął:
– Ja swoje interesa załatwiam prędzej niż pan. Ja jestem już mężem, pan dopiero narzeczonym.
Krzyk Anielki i zbliżenie się Pstryka zwróciły na mnie uwagę całego towarzystwa. Obstąpiono mnie i pytano:
– Co to? kto to?
– To szambelanic Prażnicki – odezwał się głośno Pstryk. – Przyszedł swoją obecnością
wesele moje zaszczycić. Przychodzi wprost ze swoich zaręczyn, które się odbyły w pałacu
baronowej Dolańskiej.
– Nieprawda! – krzyknąłem sam nie wiedząc, co mówię – nieprawda! Ja się nie zaręczyłem! Ja uciekłem z pałacu! Ja szukam ratunku! Ja nieszczęśliwy!
Musiało być w moim głosie coś, co do serc gościom pana Kucyka przemówiło, bo podchwycili wyraz ,,nieszczęśliwy” i zaczęli na mnie patrzeć ze współczuciem. I ktoś wziął mnie
za rękę, poprowadził kilka kroków i rzekł:
– Siadaj.
Tym ,,ktosiem” był człowiek w granatowej po kolana kapocie.
– Jesteś pan wzruszony, zirytowany, spocznij, odetchnij, uspokój się.
– Ja jestem nieszczęśliwy – odrzekłem – mnie nie ma komu poradzić, nie ma komu nauczyć obowiązków człowieka. Chciano mnie ożenić podstępem. Przeczuwałem podstęp, lecz
nie umiałem się bronić i od zaręczyn ratowałem się ucieczką. I przybiegłem tu, bo w całym
Lwowie nie mam ani jednego przyjaciela.
Współczucie dla mnie coraz bardziej wzrastało. Kobiety szeptały:
– Taki młody!
Mężczyźni odgrażali się na tych, co podstępu się dopuścili.
Kucyk usiadł obok mnie i spoglądał na mnie niebieskim okiem, które dziwnym wyrazem
dobroci spod nastrzępionych brwi jaśniało.
Zbierało mi się na płacz.
Wtem drzwi wchodowe otworzyły się i na progu ukazał się najprzód hrabia Kobylański, a
za nim dwaj młodzi baronowie i markiz.
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Przejął mnie strach.
Hrabia wprost podszedł do mnie.
– A, panie szambelanicu – przemówił – myślałeś, że wyprowadzisz nas w pole, że nie odkryjemy twoich kryjówek.
Strach mój był chwilowy. Za pierwszym odezwaniem się hrabiego przeminął. Wstałem,
wyprostowałem się i spojrzałem memu przeciwnikowi śmiało w oczy.
– Nic nie ma jeszcze straconego – ciągnął tenże. – Nikt nie spostrzegł twego zniknięcia.
Wracaj z nami.
– Nie wrócę – odparłem stanowczo.
– Ale, Onufry – rzekł ciszej trochę hrabia – zastanów się, co robisz, na co się narażasz.
– Nie wrócę – powtórzyłem.
– Oburzysz na siebie cały świat.
– Mniejsza o to, nie wrócę – powiedziałem raz trzeci.
– Sędzia czeka, ksiądz czeka, baronowa czeka.
– Niech do sądnego czekają dnia. Ja baronówny nie chcę.
– Taki afront w krwi się zmywa – rzekł któryś z baronów.
– Mniejsza o to – odparłem. – Jam się waszej siostrze nie oświadczał. Zmówiliście się,
ażeby we mnie to wmówić. Ja się z nią zaręczać nie chcę.
– Ooo! – groźnie z czworga ust wypadło.
– Ooo! – powtórzyła pomrukiem męska połowa weselnych gości, którzy dotychczas w
milczeniu przypatrywali się i przysłuchiwali całej tej przez pół tylko dla nich zrozumiałej
scenie.
– Pamiętaj, że... – odezwał się hrabia, któremu iskry gniewu w oczach się żarzyły – że pożałujesz swojej lekkomyślności.
A splatając palce i spoglądając ze złośliwym uśmiechem dokoła dodał:
– Pan szambelanic z salonów chroni się do jakiejś nory; spomiędzy nas ucieka pomiędzy
tych, co nam buty robią, kominy wycierają i za naszymi drzwiami czekają.
Pomruk w zgromadzeniu, groźny i głośny, pokrył jego wyrazy, a ponad pomruk wydobył
się gniewny wykrzyknik hrabiego.
– Milcz! kanalia! – I w tym momencie niby grom rozległ się oklask. Jak piorun na twarz
hrabiego spadł policzek przez Pstryka wymierzony.
Wypadek ten stał się od razu hasłem ogromnego zamieszania. Kobiety narobiły krzyku,
mężczyźni zbili się w gęstą kupę, która pochwiawszy się przez chwilę w izbie, raptem przewaliła się przeze drzwi. Po chwili za drzwiami słychać było dudnienie na schodach. Następnie
mężczyźni po jednemu, po dwóch poczęli powracać. Miny ich były zaperzone. Rozmawiali
wymachując rękami i wykrzykując:
– Otożem mu wlepił!
– Ależ go palnąłem!
– Popamięta szelma!
– Przez cały miesiąc będzie się lizał i nie wyliże!
– A ten, co to krzyczał: kiese! kiese!
– Ależ go Antoni macnął!
Ten ostatni zbliżył się do mnie i rzekł:
– No, panie szambelanicu, zdaje się, że zaręczyny pańskie zerwane na wieki.
Stary Kucyk był zamyślony i jakby zagniewany. Chodził po izbie i wąsy kręcił, a stając
przede mną wzruszył ramionami i mówił pół do mnie, pół do siebie:
– Przykro mi, że w moim domu, w dzień ślubu mojej córki taka awantura się stała. Ale nie
można jej było uniknąć. Trudno obelgę z zimną krwią przyjmować. Ta jednakże awantura
wypędza pana ze sfery, w której żyłeś. Więc, panie, mój dom stoi dla pana otworem.
– I mój – dodał Pstryk.
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– I mój – podchwycił inny.
– I mój, i mój – posypało się ze wszystkich stron.
– Przypatrzysz się pracy – ktoś się odezwał.
Milczałem. W myślach moich był odmęt, na sercu ciężar. Uścisnąłem rękę Kucykowi,
Pstrykowi i wielu innym i opuściłem towarzystwo.

*
W trzy dni po opisanym powyżej zajściu leżałem w łóżku. Byłem ranny, odbyłem bowiem
dwa pojedynki z obydwoma baronami Dolańskimi. Starszego ja podstrzeliłem, młodszy podstrzelił mnie.
Markiz wyniósł się z mego mieszkania. Przyjaciele opuścili mnie. Nie było mnie komu
doglądać.
Rana wprawdzie nie groziła żadnym niebezpieczeństwem; kula przeszła przez mięso nie
nadwerężając kości. Teraz jednakże bardziej by mi się przydała troskliwość przyjaciół niż
wówczas, kiedy chorowałem na niestrawność.
W takim stanie osamotnienia, w którym rozmyślałem o znikomości rzeczy ludzkich, przepędziłem dwa dni. Na trzeci dzień zjawiła się u mnie panna Serafina. Powitałem ją jak zesłańca z lepszego świata.
– Cóż tam słychać? – zapytałem po przywitaniu.
– Źle słychać, bardzo źle – odpowiadała. – Pani hrabina i pan hrabia strasznie na pana zagniewani. Powiadają, że pan zrobił skandal... A co hrabia Kobylański, o tym nie będę mówiła... Ależ bo mu pan figla wypłatał.
– No? Jakiego?
– Wiedziałbyś pan jakiego, gdybyś był zechciał posłuchać, com od dawna chciała panu
powiedzieć. Nasza hrabina, hrabia Kobylański i pani baronowa ułożyli sobie wydać za pana
baronównę, bo inaczej baronowa nie chciała iść za hrabiego.
– Hrabia miał się żenić z baronową?! – krzyknąłem zdziwiony.
– A jakże. Baronowa jest panią całego majątku. Nieboszczyk baron nic nie miał, tylko tytuł, i nic też dzieciom nie zostawił. Otóż baronowa chce córkę tak wydać, żeby jej nic nie dać,
a za posag, jaki by z jej własnego majątku mógł się córce należeć, kupić sobie hrabstwo. Ludzie o tym wiedzą i nikt baronówny bez posagu brać nie chce. Czekając na męża doczekała
się panna dwudziestu ośmiu lat.
– Dwudziestu ośmiu lat! – zawołałem zdziwiony.
– A tak. Doczekała się, aż się zjawił pan, co o tym wszystkim nie wiedział, i hrabia Kobylański, który potrzebuje gwałtem majątku, bo swój stracił.
– A!
– Pani hrabina pisała do pańskich rodziców.
– Niech się tylko wyliżę – odparłem – to sam do nich pojadę.
– Jak to! pan Lwów opuści?
I odpowiadając sama sobie, dodała:
– Prawda. Anielka wyszła za mąż. Jasne państwo zagniewało się na pana. Nie ma pan co tu
robić.
KONIEC CZĘŚCI DRUGIEJ
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I
Demonik, o którym opowiadają, że nie odstępuje człowieka na krok i opiekuje się nim w
sensie ujemnym, zrobił mi psotę. Wykradł pamiętniki moje, które spisywałem sobie, wie der
Vogel singt104, sam dla siebie, i podał je do druku. To mnie zmieszało – nie bardzo, jednakże
cokolwiek zmieszało. Wprawdzie myślałem ja o tym, ale nie tak prędko. Uśmiechała się do
mnie sława pośmiertna; lecz za nic w świecie za życia nie odważyłbym się stawać z drukowanymi grzechami na grzbiecie przed sądem światłej publiczności. Za żadne skarby świata
rzeczonymi grzechami nie śmiałbym obarczać sumienia, w pierwszej przynajmniej chwili
stanięcia przed zagrobowym trybunałem. Czy to mało człek ma grzechów i bez tego!
No – ale stało się. A co się stało, to się nie odstanie. Zostałem należycie osmarowany – i to
własną ręką. A gdy się to stało, demonik począł w mojej duszy rozdmuchiwać płomień autorskiej, najstraszniejszej podobno ze wszystkich próżności.
– Dalej! Ano, dalej! – śpiewał głos z lewej strony i brzmiał niby odgłosem muzyki janczarskiej tryumfalny marsz, podczas gdy z prawej strony słychać było cichy płacz.
Czytaliście u Mickiewicza: ,,Chór z lewej strony” i „Chór z prawej strony”105?
Owóż tak samo z chórami działo się i u mnie. Z prawej strony płakał, cichł i ucichł, z lewej
grzmiał coraz to tryumfalniej, aż się szatan-stróż – demon autorskiej próżności – we własnej
przed moimi zdziwionymi oczami zjawił osobie. Opisać wam, łaskawi czytelnicy, tę ciekawą
osobistość byłoby więcej niż trudno, a to dlatego że przedstawiła się mi, w taki dziwny sposób, żem ją i widział, i nie widział. Widziałem ją wyraźnie, przenikał mnie na wskroś szyderski jej uśmiech. Nie widziałem jej, bo gdy chciałem przed sobą samym zdać sprawę z jej
kształtów, kształty te mieniły się niby gra kolorów w kalejdoskopie, pokazywały się, znikały,
znów się pokazywały, a za każdym razem inaczej.
– Dalej, no, dalej! – śpiewała. – Dwa tomiki twoich pamiętników puściłem już w świat.
Dawaj trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy!
I jak zaczął liczyć, nie przestał, aż wyrzekł:
– Setny!
Dopiero przy tym wyrazie zdobyłem się na wydobycie z siebie głosu. Krzyknąłem:
– Ach!
– Cóż z ciebie za dziecko! Wstyd mi twoich siwych włosów – odezwał się demon.
– Czego chcesz? – zapytałem.
– Pisz trzecią część pamiętników.
– Co?
– Kończ, coś rozpoczął, albo raczej ciągnij dalej.
Westchnąłem. Dreszcz niby strachu przeszedł mi po ciele.
– Nie trwóż się. Śmiało. Wiedzą już ludzie, coś za zacz, więc nie masz już potrzeby żenować się. Rozpowiadaj dalej dzieje twoich konkurów. Wszak kochałeś się tyle razy.
– Tyle razy! – zawołałem.
Demon grubo się zaśmiał.
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...W i e d e r V o g e l s i n g t (niem.) – Jak śpiewa ptak.
...u M i c k i e w i c z a; „C h ó r z l e w e j s t r o n y” i „C h ó r z p r a w e j s t r o n y” – w prologu
„Dziadów części trzeciej” występuje: „duch z lewej strony” – zły i „duch z prawej strony” – dobry. Duchy te są
romantycznymi symbolami na oznaczenie idei, które walczą ze sobą w świadomości bohatera utworu – Konrada.
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W tej chwili przed oczami mojej duszy przesunęła się girlanda spleciona z wypadków mego własnego życia, niby z bukietów, wyskakujących po jednemu, każdy jako osobna część
moich pamiętników.
Było ich sto, a nie każdy był pachnący.
Demon zanosił się od śmiechu.
Do tej chwili byłem tego przekonania, żem człowiek taki spokojny, taki skromny, taki bon
garçon106 iż spokojniejszego, skromniejszego, meilleur garçon107 nie znaleźć pod słońcem. Aż
tu naraz sprezentowało się mi tyle awantur.
Uczułem coś na kształt zgryzoty sumienia, z której siłą logicznego następstwa wyrodził się
gniew.
– Kroćset diabłów! – krzyknąłem na demona.
– Nie gniewaj się, bratku – odpowiedział z najzimniejszą w świecie krwią. – Miałeś się za
świętoszka.
I dodał drwiącym tonem:
– Za białego gołębia. Wiedz, że, jak poeta powiada: ,,Gołąb biały ma rubinowe na piersiach pierze108. Owóż to pierze było powodem twoich sta awantur, z których jeżelibyś się
przed publicznością czytającą nie wyspowiadał, to wiesz, na co byś się naraził?
– No? – zapytałem.
– Na olbrzymią śmieszność. Powiedziano by, żeś niezgrabny hipokryta, udany nabożniś,
żegnający się przez zapomnienie lewą ręką.
– Powiedziano by, żem się kochał w jednej – podchwyciłem.
– Pleciesz, szanowny mężu. W dziewiętnastym wieku nikt w takie dziwactwo nie wierzy.
Jeszczeż gdybyś się był na samym początku pamiętnika nie przyznał, że liczysz pięćdziesiąt
lat i masz honor być starym kawalerem, może pomiędzy twoimi czytelniczkami znalazłaby
się jakaś tam sentymentalna lafirynda, która by przypuściła, że przy jej pomocy mógłbyś zachować dziewiczość uczucia, ale...
Tu zrobił całą swoją istotą taki gest, jakby ręką pogardliwie machnął.
– Ot, radzę ci po przyjacielsku: pisz trzecią część pamiętnika, a nic nie opuszczaj. Nie
kradnij publiczności ani jednej awanturki, ani jednej. Rozumiesz? Pisz ciągiem, trzymając się
ściśle chronologicznego rozwoju wypadków.
Byłaż to próżność czy inna jaka podnieta? Poszedłem za radą demona i napisałem część
trzecią, która była dalszym ciągiem, wynikającym z drugiej. Demon ją zabrał. Długo nie wiedziałem, co się z nią stało. Aż po kilkomiesięcznym oczekiwaniu dostałem ją na powrót do
rąk moich, popodkreślaną czerwonym ołówkiem, poznaczoną, uilustrowaną wykrzyknikami i
znakami zapytania, a przy niej był list oświadczający mi wręcz, że część trzecia niegodną jest
druku, a to dlatego, że ujemna, że skandaliczna że, słowem, okropna!
Memu demonowi najwyraźniej chodziło tylko o to, ażeby mnie skompromitować. Spłatawszy mi takiego figla, już się nie pokazał więcej. Niemniej przeto wprawił mnie w ambaras,
z którego wybrnięcie nie tak łatwe, jak się komu zdaje. Bo z jednej strony rozbudzona autorska próżność nie dozwala mi rzucić pióra, z drugiej stoję wobec tego, co Francuzi nazywają
embarras de richesses109 Mam w czym czerpać, ale wybór trudny. Jedno ckliwa sielanka, drugie skandaliczna historyjka, trzecie ujemność, czwarte okropność, piąte jakiś bigosik nie wiedzieć czego; to nazbyt silnie podziałałoby na delikatne nerwy, owo nazbyt słabo na mocne,
jednym słowem, pokazało się po namyśle, że nie mogę jak ślepy płotu trzymać się chronologii i iść ślad w ślad za wypadkami mego życia. A zatem, pamiętniki moje nie mogą mieć czę106

B o n g a r ç o n (fr.) – dobry chłopiec.
M e i l l e u r g a r ç o n (fr.) – lepszy chłopiec.
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P o e t a p o w i a d a: „G o ł ą b b i a ł y...” – źle zacytowane słowa z poematu Juliusza Słowackiego pt.
„Beniowski”. Brzmią one: „... Łabędź krwawy i ma na piersiach rubinowe pierze.”
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E m b a r r a s d e r i c h e s s e s (fr.) – kłopot z nadmiaru bogactwa.
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ści stu ani pięćdziesięciu, ani dziesięciu, ani nawet pięciu, tylko... trzy. Kto temu winien? W
części demon, w części ów list. Ja – nie.
Więc ta część będzie ostatnia. Przeskakuję dziewięćdziesiąt siedem, w których byłbym
opowiedział dziwne dziwa i ciekawości takie, jakich ani ucho słyszało, ani oko widziało.
Szkoda, miałem bowiem przeprowadzić jednę prawdę, która sformułowała się w przypowieść. Powiadają, że człowiek w młodym wieku sam się żeni, w średnim żenią go ludzie, w
późnym diabeł. Ta prawda sprawdziła się na mnie. W młodości mojej, jak to się w drugiej
części pamiętników pokazało, a w następnych jeszcze dowodniej pokazać miało, gotów byłem własną ręką zaświecić pochodnię hymenu110. Kiedy mi minęło lat trzydzieści, ochłonąłem
w zapale i poczęto mnie swatać. Łaskawi obojej płci sąsiedzi, znajomi, przyjaciele i powinowaci stręczyli mi jedne po drugiej dozgonne towarzyszki życia. Mnie się nie śpieszyło. Wybierałem, przebierałem, szukałem doskonałości i doczekałem się czterdziestu pięciu lat.
Swatowie mnie opuścili. Pozostałem sam, bez dozgonnej towarzyszki, ale za to z reumatyzmem w kościach. Kiedy mnie świdrował reumatyzm, do duszy, niby obłok czarny, nasuwała
się tęsknota.
– Sam? – mówiłem sobie, głową kiwając.
– Sam – odzywało się w pustce, która panowała dokoła.
– Sam – i przewracałem się, postękując, z boku na bok na szezlongu.
Wyraźnie diabeł brał mnie w swoję opiekę.
O, jakże żałowałem upłynionych bezpowrotnie lat!
Zrobiłem sam na sobie doświadczenie. Człowiek mimowiednie wytyka sobie jakiś cel życia i ku temu celowi wszystko kieruje. Cel ten staje się rzeczą główną, a reszta wszystko podrzędnością. Ten dąży do zaszczytów, inny do bogactwa, inny do rozwiązania jakiegoś specjalnego zadania i już tym tylko jest zajętym, grupując koło niego wszelkie podrzędności w
sposób bądź dodatkowy, bądź pomocniczy. Pomiędzy tymi odpowiednie miejsce zajmuje i
ożenienie się, które ludzie traktują od niechcenia. Mówię o ludziach mających jakiś cel specjalny. Ale są i tacy, dla których specjalnym celem jest właśnie – ożenienie się.
Takich u nas jest bardzo dużo. Do takich i ja miałem zaszczyt należeć.
Powód, dla którego należałem do rodzaju ludzi, których życia celem ożenienie się, tkwił
całkowicie w wychowaniu. Poczciwi rodzice moi, świeć Panie nad ich duszami, wprowadzili
mnie na tę drogę. Ożenić się wydawało się mi rzeczą tak przynajmniej ważną, jak wynalezienie filozoficznego kamienia, perpetuum mobile lub eliksiru długiego życia111.
A dlatego właśnie, że było to rzeczą tak ważną, nie ożeniłem się.
Jeszczeż w początkach, kiedym się sam do hymenu darł, rzecz ta wydawała się łatwiejszą.
Gdyby nie nieszczęsne „gdyby”, które mnie przez całe prześladowało życie, byłbym już dziś
niezawodnie małżonkiem i może ojcem, a może nawet dziadkiem. Byłbym się, jak wiecie,
ożenił z Anielką kominiarzówną, gdyby nie Pstryk; byłbym się ożenił z baronówną, gdyby
nie Anielka; byłbym się ożenił z inną Anielką, z Filipiną, Malwiną, Pauliną, Barbarą itd.,
gdyby nie sto „gdyby”, skutkiem których jestem oto starym piecem, w którym diabeł pali.
O, mój Boże! co też to było za czasów mojej młodości!
Kochałem się...
Wy, co utrzymujecie że pierwsza tylko miłość jest miłością prawdziwą i jedyną, zadaję
wam najuroczyściej kłam.
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Z a ś w i e c i ć p o c h o d n i ę h y m e n u – ożenić się; Hymen był greckim bogiem małżeństwa wyobrażanym z pochodnią w ręku.
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W y n a l e z i e n i e f i l o z o f i c z n e g o k a m i e n i a, p e r p e t u u m m o b i l e l u b e l i k s i r u d
ł u g i e g o ż y c i a – Średniowieczni alchemicy podejmowali próby wynalezienia tzw. k a m i e n i a f i l o z o
f i c z n e g o, który miałby właściwości przeobrażania wszelkich metali w złoto i srebro. Usiłowali także spreparować lek, mający zapewnić zdrowie i wieczną młodość (eliksir długiego życia). P e r p e t u u m m o b i l e
(łac.) – maszyna, która by pracowała nieustannie nie pobierając energii z zewnątrz. Z punktu widzenia praw
fizyki skonstruowanie jej nie jest możliwe.
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Pierwsza miłość to początek, to pierwszy kieliszek upajającego trunku. Kto nie ma do
trunków skłonności, ten na tym pierwszym kieliszku poprzestanie, zakręci się mu trochę w
głowie i nabierze wstrętu – i dla takich to pierwsza miłość jest jedyną. Kto zaś ma skłonność,
ten się za drugim, trzecim, czwartym itd. rozsmakuje, coraz to mocniej pragnie i w końcu
wypiłby morze miłości, a coraz to prawdziwszej. Tak się kochają poeci. Musiałem przeto i ja
coś poetycznego mieć w duszy.
Kochałem się.
A! precz wspomnienia! Gdybym poszedł śladem za wami, musiałbym dosłownie powtórzyć potępioną trzecią część i napisać nie wiem wiele innych, bardziej niż ta potępienia godnych. Zamiast więc rozwodzić się szeroko nad różnymi różnościami, powiem krótko: kochałem się, przekochałem – przepaliłem się i wyszedłem z tego ognia niby z garncarskiego pieca:
wypalony dobrze, czerep, dzwoniący a próżny.
Wypaliło się kochanie. Bywało mi smutno, ale umiałem się pocieszać; bywało mi i wesoło,
ale wesołość nigdy długo nie trwała, pomimo że – wyjąwszy śmierć ojca, a następnie matki –
żaden smutek nie miał słusznego powodu. Interesa moje szły jak najlepiej. Pszenica rodziła.
Sprzedaż była dobra. Nie byłem marnotrawcą. Jednego mi tylko brakowało – żony.
Mogłem się ożenić, gdyby w wielu razach nie wybredność, która mi kazała pomiędzy
kwalifikującymi się do małżeńskiego stanu przebierać jak między ulęgałkami. Było to w drugim periodzie mego życia, w wieku średnim. Stałem się wtedy trudnym i wymyślnym, goniłem za samymi doskonałościami i – szczególna rzecz, doskonałości w stręczonych mi kobietach odkrywałem wówczas dopiero, gdy los pierścieniem przykuwał je nie do mojej ręki. Jedne po drugiej brano mi sprzed nosa, aż wybiła dla mnie fatalna starości godzina. Stręczyciele
mnie opuścili, a ich miejsce zajął wróg rodu ludzkiego.
Stałem się starym piecem, który buchał płomieniem diabelską podłożonym ręką.
Hej! rozkochałżem się, rozkochał! Fraszką pierwsza miłość szesnastoletniego chłopca, niczym studenckie kochanie!
Przedmiotem wielkiej, ostatniej mojej miłości była panna Lukrecja.
– Uf! – słyszę wykrzykniki czytelniczek. – Co za imię!
Cóż robić! Nie byłem panem w wyborze imienia. Takie imię dano jej na chrzcie, pod takim ją poznałem i gdyby ono było stokroć brzydszym, byłbym na to nie zważał. Pierwej
wpadła mi w oko osoba niż imię.
A osoba to była... jakby to ją opisać? Przed kilku miesiącami byłem w niej zakochany
okropnie. W tej chwili okropnie jestem na nią zagniewany. Przed kilku miesiącami widziałem
w niej zgromadzone wszystkie doskonałości: była piękną, dobrą, rozumną, zachwycającą.
Dziś widzę w niej monstrum: jest szkaradną, złą, głupią, wstrętną. Chciałbym jednakże w
opisie być bezstronnym, chciałbym z ostateczności wziąć średnie proporcjonalne. Najlepszym
przeto będzie następujący panny Lukrecji opis: ani piękna, ani szkaradna, ani dobra, ani zła,
ani rozumna, ani głupia, ani zachwycająca, ani wstrętna. Jednakże niech czytelnik nie bierze
tego w znaczeniu literalnym; gdyby bowiem tak było, nie byłaby otumaniła mnie starego,
człowieka siwym okrytego włosem, doświadczonego i oględnego.
Dałem się złapać, stary wróbel, na plewy.
Trzebaż mi było jechać na ten pogrzeb!
Dobrze to mówi przysłowie: zrób mnie wieszczem, zrobię cię bogatym. Nie jestem wieszczem wszystkowiedzącym, nie mogłem więc przewidzieć, co mnie spotka, gdy do sąsiada
mego i trochę przyjaciela, prezesa Prota Howorowicza, mieszkającego w Jodłkach, o dobrą
milę od Kiełbasek, otrzymałem zaproszenie na pogrzeb jego żony. Odmówić było niepodobieństwem. Do odmawiania nic a nic mnie nie upoważniało; przeciwnie – wszystko, począwszy od obowiązków sąsiedzkich a skończywszy na quasi112 przyjaźni, nakazywało jechać.
Pojechałem.
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Q u a s i (łac.) – niby.
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Pan Prot wystąpił z pogrzebem. Sprosił wszystkich sąsiadów i mnóstwo księży, sprowadził
kapelę, chorągwie, z przepychem kazał urządzić wóz pogrzebowy, kazał palić beczki smolne,
słowem, temu pogrzebowi pod względem wystawy nic nie brakło, bo nawet ani smutku, który
najwystawniej wystąpił w postaci samego pana Prota.
Smutek pana Prota był ogromny, bo też i postać to była ogromna,
Prezes prawdziwie po prezesowsku wyglądał. Rosły, pleczysty, poważny, jeszcze młody,
był jakby umyślnie do tego dostojeństwa stworzony. Smutek też jego miał w sobie coś dreszczem przejmującego. Była to bowiem boleść głęboka, wyrażająca się łzami i powtarzającym
się od czasu do czasu rykiem. Łzy płynące strumieniami po tej dużej, męskiej, starannie wygolonej twarzy, boleść łamiąca tę wyniosłą, grubokościstą postać stanowiły kontrast działający silnie na nerwy asystentów pogrzebu.
Przez cały czas szedł za katafalkiem, a ubrany był w czarny frak z białymi, szerokimi taśmami. Staranność ubrania dowodziła, że pan Prot i w smutku się nie zapomina.
Kondukt zatrzymywał się kilka razy dla kazań mówionych przez księży i mów głoszonych
przez współobywateli.
Kazania te i mowy opowiadały o wielkich cnotach nieboszczki, przedwcześnie dla świata,
dla męża i dla dzieci zgasłej.
Nieboszczka umarła w dwudziestym szóstym życia roku, zostawiając troje drobnych dziatek, męża, który był od niej o kilka lat starszym, i duży majątek. Świat kwitł jej rajem. Mąż
kochał, dziatki – istne aniołki – chowały się zdrowo, żadna przykrość nie zasępiła jej życia.
Przyszła śmierć i zabrała ją z tego ziemskiego raju, na to zapewne, ażeby przenieść do tego,
który za grobem czeka na sprawiedliwych. Była to bowiem kobieta-wzór, śliczna, dobra, rozumna, anielska. Mowy przeto i kazania opowiadające o jej cnotach ani trochę nie przesadzały. Nikt się nie dziwił smutkowi prezesa, bo wszyscy byli smutni, wszyscy żałowali tego
anioła, którego niebo pozazdrościło ziemi. Kobiety płakały, mężczyźni, otaczając z daleka
prezesa, pozwieszali głowy.
Powiem prawdę: w tej uroczystej chwili głowa moja pełną była egoistycznych myśli. Pojmowałem smutek prezesa, lecz na wskroś przez ten smutek widziałem pociechę, którą upatrywałem w tym, że człowiek ten przecie zakosztował szczęścia, do którego ja na próżno od
tak dawna wzdychałem.
,,Dobrze to smucić się – myślałem – mogąc sobie powiedzieć: byłem szczęśliwy.”
A że prezes był szczęśliwym, to najmniejszej nie podpadało wątpliwości. Że mu żal było
tej szczęśliwości – któż by się temu dziwił?
Okaz wszakże tego żalu wydawał się mi trochę teatralny, trochę jakby na wzbudzenie
efektu obrachowanym. Głośne westchnienia, publiczne łzy, krzywienie twarzy, łamanie rąk –
zdawało się mi, że bez tego wszystkiego można się było obejść. Wszakże nie wyjawiałem
mego zdania przez wzgląd na opinią publiczną pogrzebowego zgromadzenia, które jednogłośnie uznawało go nieszczęśliwym.
Na szarym końcu ktoś tam wyrwał się był:
– Prawda, że nieszczęśliwy, ale się prędko pocieszy. Nieboszczka zostawiła mu czym łzy
obetrzeć.
Na tego ktosia skierowano spojrzenia takie, jakby go chciano za świętokradztwo skarcić.
Bolejący pan Prot był przedmiotem powszechnego spółczucia, a spółczucie zmieniło się w
szmer adoracji, gdy ujrzano go na kolanach, ze wzniesionymi do góry rękami i usłyszano z
ust jego wymówione gromkim, na poły z płaczem zmieszanym głosem, następujące wyrazy:
– Amelio! przed otwartym twoim grobem przysięgam ci wierność dozgonną. Śmierć twoja
nie zerwała ślubu naszego. Tyś mi żoną i za grobem. Amelio! do widzenia. Innej żony mieć
nie chcę i mieć nie będę! Świadczę się wszystkimi tu obecnymi, którzy zwłoki twoje na
wieczny odprowadzili odpoczynek. Świadczę się naszymi dziećmi. Amelio! do widzenia,
czekaj na twego Prota!
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II
Obok prezesa w ugrupowaniu od niechcenia stało troje dziatek w czarnych sukienkach –
dwóch chłopczyków i dziewczynka. I one były na kolanach, i one płakały i wołały:
– Mamo!
I tuliły się do dwóch kobiet.
Z tych jedna była w podeszłym wieku, druga młoda.
Kobietę w podeszłym wieku znałem. Była to bliska krewna prezesa, stara panna, istota
anielska, cicha, skromna, potulna, która nie mając rodziny własnej adoptowała obcą i przylgnęła do niej całą duszą. Stała się matką, siostrą i służebnicą, to jest pod dachem domu, który
dał jej schronienie, nie wzięła dla siebie ani jednego z praw przynależnych jej płci i wiekowi,
ale wzięła na siebie wszystkie obowiązki. Nie żądała żadnego wynagrodzenia. Wynagrodzeniem dla niej było to, że jej pozwolono kochać. Kochała pana Prota, kochała panią Amelią,
kochała ich dzieci, wszystkie razem i każde z osobna, brała głęboki udział w ich radościach i
smutkach, żyła ich życiem, służyła im i była dla nich wszystkim i niczym. Pan Prot pożartowywał sobie niekiedy z jej staropanieństwa. Pani Protowa dobrotliwie się do niej uśmiechała,
a dziatwa chroniła się pod jej skrzydło w każdym dziecinnym zmartwieniu, których ten wiek
także mnóstwo posiada. Państwo prezesostwo tytułowali ją ciocią, dzieci babunią. Przy stole
siadała na szarym końcu i dostawała półmisek ostatnia. Nazywała się Tekla Howorowiczówna. Słudzy tytułowali ją ,,starszą panią”.
Druga kobieta, młoda, była mi nieznaną. Nigdy jej w życiu nie widziałem i może dlatego
właśnie zainteresowała mnie, a może też dlatego, że trzy te postacie: pan Prot, panna Tekla i
młoda nieznajoma, przedstawiały trzy charakterystyczne smutku obrazy. Pierwsza była obrazem smutku pokaźnego, druga cichego, trzecia natchnionego. W stroju tej ostatniej był nieład,
a przecież w tym nieładzie była strojność. Żałobna suknia ściśle się stosowała do ostatniej
mody, chociaż nie nadawała postaci tej sztywności, którą stosowanie się do mody nadaje.
Ubranie głowy było od niechcenia. Grube, czarne warkocze splatały się nad czołem w rodzaj
diademu, przebijającego się połyskiem spod przejrzystego welona, przypiętego do krepowego, zebranego w czarny aksamit kapelusika. Czarne oczy do góry wzniesione i wpółotwarte
karminowe usteczka, spoza których przeglądały szeregi białych jak perły zębów, nadawały jej
wyraz uniesienia i zapomnienia się.
Zapomniałem się i ja zapatrzywszy się na nią.
– Co to za jedna? – zapytałem po cichu stojącego obok synowca mego, syna stryjecznego
brata, chłopaka, który się już wyemancypował, pomimo że nie miał jeszcze dwudziestu pięciu
lat i nie skończył trzeciej klasy w kamienieckim gimnazjum.
– Oho! wpadła stryjaszkowi w oko! – była odpowiedź zapytanego.
– No, nie, chciałbym tylko wiedzieć ot tak, przez prostą ciekawość.
– Stryjaszek, jak widzę, dawno nie zaglądał do Jodłek.
– Od kilku tygodni.
– Właśnie od kilku tygodni ona tam bawi. Jest to jakaś krewna nieboszczki.
– Jak się nazywa?
– Lukrecja Siekiernicka.
– Skąd się wzięła?
– Z nieba spadła.
Smarkacz snadź nie przewidywał doniosłości tych wyrazów, które mnie dziwnie jakoś
uderzyły, i to wprost w moje stare serce. Zdawało mi się, jakby ta odpowiedź była niczym
innym, jeno potwierdzeniem mego własnego domysłu. Ta Lukrecja nie mogła się wziąć ską-
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dinąd, tylko chyba z nieba spaść albo raczej nie spaść, ale zlecieć, spłynąć na obłoku umyślnie na pogrzeb, w celu figurowania na nim jako geniusz smutku.
Synowcowi memu na imię było Cezar.
– Czy ją znasz? – zapytałem.
– Jakżebym ja, Cezar, znać nie miał jej, Lukrecji?
Przyzwoitość nie pozwalała dalej na pogrzebie posuwać ciekawości, tym bardziej że w tej
właśnie chwili sprzed katafalku słyszeć się dała mowa najlepszego w naszej okolicy kaznodziei.
Słuchałem mowy, ale jej nie słyszałem. Natchniona Lukrecja pochłonęła całą moje uwagę.
Obok panny Tekli, okolona dziatkami, z których jedno trzymało się jej rączką za suknię, wyglądała cudnie, zachwycająco.
Ceremonia pogrzebowa ciągnęła się dalej zwykłym trybem. Odprowadziliśmy zwłoki do
familijnego Howorowiczów grobu i wszystko się skończyło. Miałem już wracać do domu,
gdy zbliżył się do mnie prezes.
– Łaskawy sąsiad dobrodziej nie odmówi, spodziewam się, mojej prośbie i zechce oddać
mi jednę sąsiedzką usługę.
– Prezesie – odrzekłem – jestem na twoje rozkazy.
– Przyjedźże do Jodłek, i to nie wracając do Kiełbasek.
– Najchętniej – odparłem.
Prezes mi podziękował podaniem dłoni i odszedł. Natychmiast po jego odejściu zjawił się
obok mnie Cezar.
– Dokąd stryjaszek jedzie? do Kiełbasek czy do Jodłek?
– Do Jodłek.
– Tegom się spodziewał.
– Dlaczego? – zapytałem zdziwiony.
– Dla niczego, kochany stryjaszku. Tak mi powiedziało przeczucie.
– Prezes mnie prosił.
– To co innego. To zmienia rzecz i zmusza mnie udać się pod opiekę kochanego stryjaszka
i prosić go, ażeby raczył zabrać mnie ze sobą. Zaprosiny bowiem prezesa znaczą, że kto nie
proszony, nie ma po co jechać. Ja nie jestem proszony, a mam wielki w Jodłkach interes.
Wyraz ,,wielki” wymówił z wyrazistym przyciskiem.
– Interes? – zapytałem nadając zapytaniu akcent taki, jakbym powiedział: jaki?
Odpowiedź mego synowca była następującą:
– Czyż stryjaszek się nie domyśla?
Domyśliłem się. Piersi wezbrały mi westchnieniem, alem je stłumił w sobie. Powodem
stłumienia był w części wstyd, w części żal. Żałowałem, że nie jestem na miejscu Cezara, to
jest, że nie mam dwudziestu pięciu lat, młodej, tryskającej pełnią życia i zdrowia postaci i tej
rycerskiej zamaszystości, która się tak naszym kobietom podoba.
– Panna Lukrecja jest moim interesem – rzekł po chwilce milczenia. – W tym interesie liczę na stryjaszka jak na Czarnego Zawiszę.
Nic na to nie odpowiedziałem.
– Cóż, weźmie mnie stryjek na swoję najtyczankę113?
– Czemużbym wziąć nie miał? – odrzekłem.
Usta moje wymówiły wyrazy, których natychmiast żałowałem. Lecz nie było rady. Z pewną niechęcią słuchałem Cezara, który siedząc obok mnie tłumaczył mi, dlaczego swoje konie
odesłał, a na moim wózku jedzie.
– Wygląda to, jakbym niechcący zawitał do Jodłek. Powiem prezesowi: kto na czyim wózku jedzie, tego piosnkę śpiewać musi, przeproszę go i będzie „wilk syty i koza cała”. Zresztą
prezes mojej bytności nie weźmie za złe. Należy mi się nawet od niego podziękowanie.
113

N a j t y c z a n k a – lekki powóz wyplatany z wikliny.
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– Za co? – zapytałem.
– Za pełne troskliwości dowiadywanie się o zdrowie nieboszczki.
– Dowiadywałeś się często?
– Regularnie co drugi dzień; wyjątkowo co dzień. Jeździłem po lekarza i do apteki i poświęcałem się do tego stopnia, że przez ten czas jeden koń mi padł, drugiego podpaliłem. Na
tyle poświęcenia prezes nie może być nieczułym. Padł mi, stryjaszku, ten sam koń, którego
wymieniłem za Lotkę, co to, pamięta stryjaszek, brała zająca bez obrotu. Ej, charteczkaż to
była! kroćset diabłów! byłbym jej za żadne skarby świata nie odstąpił, gdyby mnie był Julek
nie podszedł łzami. Naparł się jej i rozpłakał; ja się rozczuliłem; on mi wetknął dereszowatego konia i teraz nie mam ani Lotki, ani konia. Niech licho porwie zbyteczną czułość! Westchnął i po chwili dodał:
– Gdyby przynajmniej za to wszystko wykołatać sobie serduszko tej bruneteczki.
– Masz intencją żenić się? – wsunąłem od niechcenia.
– Ot, wie stryjaszek co, nad tym serio jeszcze się nie zastanowiłem. Jestem w dobie preludiów, wstępu tak ogólnego, że go można do wszystkiego przyczepić. Nie wiem bowiem, czy i
jakie posiada panna Lukrecja na małżonkę kwalifikacje.
Odetchnąłem, jakby mi ciężar spadł z serca, i rzekłem:
– Do takiego ważnego aktu, decydującego o losie całego życia, przystępować potrzeba z
rozmysłem i zastanowieniem.
– Jeszcze anim rozmyślał, anim się zastanawiał. Brak mi bowiem podstaw. A naprzód nic
nie wiem o posagu panny Lukrecji.
– A, to ważna rzecz! – podchwyciłem. – Cieszy mnie, że zapatrujesz się na życie praktycznie. Jesteś sam niebogaty, gdybyś przeto za żonę pojął pannę ubogą, byłoby koło was bardzo
krucho.
– To się rozumie! – odparł Cezar z przyciskiem. – Powiem jednakże prawdę, że gdyby
panna Lukrecja miała na przykład pięćdziesiąt tysięcy i trafiała się druga, która by miała sto
tysięcy, to wolałbym ją niż stutysięczną. Bo stryjaszek wyobrażenia nie ma, co to za dziewczyna! Otumaniłaby starego, a nie dopieroż mnie. Bardzo się lękam, ażeby stryjaszek się nie
zaszłapał.
Ostatnie te wyrazy powiedziane były pół żartobliwie. Odpowiedziałem na nie półgniewem.
Cezar się roześmiał, objął mnie wpół, w 'ramię pocałował i rzekł:
– Bo to ja przecie wiem, że kochany stryjaszek, mimo siwe włosy, nie ma serca z kamienia. Każda pani w całej okolicy chwali się, że się stryjaszek w niej kochał.
– Co też pleciesz! – przerwałem.
– Powtarzam to, com słyszał.
– Słyszałeś głupstwa, które baby nie mając co lepszego do roboty opowiadają sobie.
– Musi być jednakże w tych głupstwach trochę prawdy, jak w każdej bajce, ale mniejsza o
to. Z pewnością gdyby pomiędzy tymi paniami była która podobna do panny Lukrecji, stryjaszek pomiędzy wspomnieniami swoimi miałby jedno, które by nie było głupstwem.
– Ty jednakże, Ceziu, masz się do panny Lukrecji – wsunąłem.
– Hm! trochę. Gdybym się nie miał, nie byłbym zajeździł dwóch szkap.
– Skądże się ona wzięła? – powtórzyłem przed parą godzinami zrobione zapytanie.
– Z Warszawy. W jej osobie Warszawa do nas zjechała i byłaby nam z pewnością jak
słońce zaświeciła, gdyby nie choroba prezesowej.
– Cóż ją sprowadziło?
– Przyjechała do kuzynki. Nieboszczka znała się z nią dawniej. Stryjaszek wie, że prezesowa wychowała się w Warszawie. Więc panna Lukrecja przyjechała w celu zabawienia
przez parę miesięcy na wsi i trafiła na chorobę prezesowej, która skończyła się śmiercią. Fatalnie trafiła, z czego skorzystałem ja i jeden w całej okolicy znajomość z nią zabrałem.
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I począł się rozwodzić nad przymiotami jej serca i zaletami postaci. Było to szerokie opowiadanie, utkane gęsto przyrównaniami do koni, psów, ptaków i kwiatów. Trwało długo i
pociągnęłoby się jeszcze dłużej, gdyby się była podróż nasza nie skończyła zajechaniem
przed ganek jodłeckiego dworu.
Kilka słów o tym dworze.
Pomieszkanie to miało pałacowe pretensje. Można je było nazwać dworem i pałacem,
trzymało bowiem środek pomiędzy jednym i drugim, to jest na dwór w powszechnym znaczeniu było za pyszne, na pałac za skromne, czyli dla szlachcica średniej fortuny było za duże, dla pana za małe. Panu ciasno by było w dwunastu pokojach na dole i pięciu na piętrze, w
których wygodnie pomieściłyby się trzy, cztery szlacheckie rodziny. Pan z lekceważeniem
spoglądałby na schody z ciosowego kamienia, na drzwi i ramy do okien z jesionowego drzewa: tu wolałby marmur, tam mahoń; szlachcic w tym kamieniu i w tym domorosłym drzewie
widział wyszukaną elegancją, którą podziwiał. I rzeczywiście, była w tym elegancja albo raczej był smak wytworny, który proste, pod ręką znajdujące się materiały przeistoczył w
przedmioty sztuki i napełnił nimi dom zewnątrz i wewnątrz. Na zewnątrz bielał on i jaśniał
odbijając na śnieżnym tle półwypukłe i wyżłobione linie i sztukaterie, połączone jedne z drugimi w taką całość, iż formowały na ścianach narzutkę lekką i symetrycznie udrapowaną.
Jedna część harmonizowała z drugą i każda w sobie stanowiła całość piękną, a wszystkie razem przedstawiały miłą dla oka wykończoność. To samo było i wewnątrz: w rozkładzie pokojów, w umeblowaniu, w ozdobach. Wszystko, do najdrobniejszych szczegółów, nosiło na
sobie piętno delikatnej a kierowanej wytwornym smakiem ręki. To samo było w ogrodzie,
pełnym, gdzie potrzeba – światła, gdzie potrzeba – cienia.
Ta ręka, którą kierował ten smak, niestety zastygła na wieki. Zawsze, ile razy do jodłeckiego dworu zajeżdżałem, doznawałem pewnego rodzaju przyjemności. Tym jednakże razem
nie doznałem jej. Wypędziła ją myśl o śmierci tej, która tego pięknego mieszkania była najgłówniejszą ozdobą. Westchnąłem wysiadając z najtyczanki.
Przybyliśmy jedni z pierwszych. W salonie było już jednakże kilka osób, którym honory
robiła panna Lukrecja.
Cezar powitał ją poufale i mnie jej prezentował:
– Mój stryj, pan Onufry Prażnicki.
– Pan Cezar dużo mi mówił o panu – rzekła srebrzystym, do duszy przenikającym głosikiem i poruszyła się ku mnie w taki sposób, iż z jej całej postaci wionął jakiś czar. Naraz ujrzałem i jej oczy ogniście czarne, i jej nóżki nadzwyczaj małe, i jej wiotką kibić, ujętą spiętym na stalową klamrę paskiem, i jej alabastrowej białości gors, przebijający spod czarnej
gazowej pelerynki, i jej grube warkocze. Naraz stanęła przede mną niby w powietrzu i niby
mówiła do mnie:
– Patrz, stary ćwiku, jaka ja młoda, piękna, wiotka! Patrz tylko, bo ja nie dla ciebie.
Dobyłem chustki z kieszeni i utarłem nos – dla kontenansu. Po odbyciu tej operacji zabrałem glos:
– Pani uszczęśliwiła sobą naszę okolicę.
– Och, panie – podchwyciła. – Przybyłam w zamiarze straszliwie egoistycznym. Chciałam
uszczęśliwić siebie, pragnęłam skąpać się w wiejskiej atmosferze i pragnienie moje spełzło na
niczym. Biedna moja Amelka!
Westchnęła.
Westchnąłem i ja.
– Powszechnie i szczerze nieboszczki prezesowej żałujemy. Był to wzór cnót.
– Panowie nie mogliście jej ani tak znać, ani tak ocenić jak ja. O, co to za złote było serce!
Znów westchnęła. Wejście nowego jakiegoś gościa przerwało naszę rozmowę. Przyłączyłem się do grupy, jaką sformowali poważniejsi mężczyźni, pomiędzy którymi zawiązała się
żywa rozprawa o tegorocznych urodzajach. Jedni utrzymywali, że dobre, drudzy, że złe.
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Wziąłem w tej rozprawie udział stając po stronie tych, co narzekali. Uczułem bowiem w sobie
nagle dziwny jakiś do narzekania pociąg.
Prezes to wchodził, to wychodził. Gości co chwila przybywało. Co moment słychać było
turkot zajeżdżającego pojazdu. Salon się napełniał. Podano do stołu. Towarzystwo, na które
złożyła się cała prawie okolica, przeszło do jadalnej sali i nastąpiła stypa.
Coś ma wstrętnego w sobie ta uczta pogrzebowa, to tłumienie żalu jadłem i kielichem. Lubię wszelkie okazje: chrzciny, imieniny, urodziny, wesela, wyjąwszy tej jednej. Nie korzystam z niej zwykle; tym jednakże razem byłem wyraźnie zaproszony.
Sama uczta niewiele mnie interesowała. Nie brałem w niej żywego udziału. Machinalnie
podnosiłem się na toasty, kiwałem głową na przemowy i całą moje uwagę ześrodkowałem na
czterech osobistościach, na których kolejno w badawczej intencji zatrzymywałem wzrok.
Osobistościami tymi były: panna Lukrecja, panna Tekla, pan Prot i pan Cezar.
Z postaci panny Lukrecji znikło smutkowe natchnienie, a miejsce jego zajął jakiś rodzaj
pociągającej uprzejmości.
Panna Tekla całkowicie oddana była dzieciom. Goście nie istnieli dla niej: zasłoniły ich
przed jej oczami sieroty.
Pan Prot grał rolę gościnnego gospodarza, jak zwykle, jak dawniej – był poważny, swobodny i nawet uśmiechnięty.
Synowiec mój miał minę człowieka po uszy zakochanego. Ulokował się przy stole naprzeciw panny Lukrecji i wpatrywał się w nią jak w tęczę. Przypatrując się im uważnie, dostrzegłem czegoś takiego jakby telegrafowania oczami.
Postrzeżenia z boku do czegoś jednakże doprowadzić mogą. Dziś sobie przypominam, co
mnie wówczas szczególnym sposobem uderzyło. Dlaczegóż dopiero dziś mi się to przypomniało? Czemu wówczas puściłem to mimo, niby optyczne złudzenie?
Powodem, dla którego pan Prot sprosił całe sąsiedztwo, była nie sama tylko stypa, ale
głównie odczytanie testamentu nieboszczki.
Z testamentu tego jeden tylko ustęp podniosę. Nieboszczka zostawiała duży majątek, który
całkowicie, z niczym nie ograniczonym prawem dowolnego rozporządzania, zapisywała panu
Protowi. Wolno mu było dać, darować, zapisać, komu się podobało.
Przy tym ustępie, gdy został w głos odczytany, wzrok panny Lukrecji przylgnął do oblicza
pana Prota i dziwnym strzelił wyrazem. Oczy jej się zaiskrzyły nagle, jakby się odbył do nich
przypływ płomienia. Trwało to jedne krótką chwilkę, po czym niby się zmieszała, zasłoniła
wzrok firankami rzęs i podniósłszy je zamigotała oczami, jakby na gorącym została schwytana uczynku. Znów powieki spuściła i znów je podniosła, i zwróciła oczy na mnie, i nagle na
lica jej wyskoczył żywym szkarłatem rumieniec zawstydzenia. Od tej chwili pilnie się w nią
wpatrywałem. Ona wciąż z ukosa na mnie spoglądała.
Wówczas, jak powiadam, wziąłem to za optyczne złudzenie. Do tego zdarzenia, o którym
nikt, wyjąwszy mnie, nie wiedział, nie przywiązywałem najmniejszego znaczenia. Cóż bo za
znaczenie przywiązywać mogłem? Cóż obchodzić mogło pannę Lukrecją, że pan Prot dostawszy od żony zapis stawał się kilkakroć milionowym panem? Wszak on miał troje dzieci,
miał obowiązki, miał przy tym reputacją człowieka prawego i honorowego, reputacją, którą
spotęgowała przysięga, przy zwłokach żony złożona.

III
Byłem w Jodłkach gościem coraz to częstszym. Ciągnęła mnie tam panna Lukrecja.
Bywanie moje powtarzało się tak często z tego głównie powodu, że piękny gość miał lada
dzień opuścić nasze okolice. Wyjeżdżał i nadzwyczajne tylko jakieś okoliczności trzymały go
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na miejscu. Panna Lukrecja byłaby wyjechała, gdyby naprzód nie przywiązanie do pozostałych po pani Amelii sierot, następnie nie tysiące nie przewidzianych przeszkód.
Za wyjazdem przemawiało głównie to, że jakoś nie wiedzieć po jakiemu wyglądało bawienie młodej panny w domu młodego wdowca. O ile jednakże przypominam sobie, nikt nie
miał tego ani panu Protowi, ani pannie Lukrecji za złe. Pan Prot uważanym był za człowieka
zanadto serio, ażeby kto ośmielił się co złego na jego rachunek przypuszczać; a chociażby kto
i przypuszczał, to była tam panna Tekla, posiadająca powszechne zaufanie, które szło tak daleko, że żadna pani, najdrażliwsza na punkcie przyzwoitości, ani się zawahała, gdy szło o
odwiedzenie prezesa w jego domu. Panie rewizytowała zazwyczaj panna Tekla w towarzystwie panny Lukrecji.
Mówiło się ,,panna Tekla w towarzystwie panny Lukrecji”, w istocie jednakże rzeczy
pierwszą rolę grała panna Lukrecja. Panna Tekla ustępowała jej kroku we wszystkim, a
nadawała temu taki akcent, jakby to było przez wzgląd na prawa gościnności. Pomimo więc,
że była i starszą, i poważniejszą, i więcej do pierwszeństwa posiadała praw, drugorzędność ta
nikogo nie raziła, owszem, wydawała się bardzo naturalną. W Jodłkach przeto panna Lukrecja
robiła honory domu niby gospodyni; w gościnie jej honory robiono niby zastępczyni nieboszczki prezesowej.
Tak to ciągnęło się sobie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
Panna Lukrecja wciąż się wybierała i nie wyjeżdżała. Plotki wszakże milczały. Jedyną gawędką, która po okolicy krążyła, było, że Cezar kocha się w pannie Lukrecji, a panna Lukrecja w Cezarze.
Ta gawędka nie była mi na rękę. Powoli bowiem, nieznacznie, coraz to pilniej rozpatrując
się w pięknej przybyszce, skończyłem na tym, żem się w niej zakochał po same uszy.
Ta miłość była straszną – piekielną. Wszystkie namiętności razem kipiały w moim sercu, a
pomiędzy nimi górowały: zazdrość, gniew, żal i dziwny jakiś rodzaj wściekłości, która mnie
niekiedy ogarniała. Zazdrościłem wszystkim, co byli ode mnie młodsi choćby o jeden tylko
rok, żałowałem, żem się urodził za wcześnie, gniewałem się na siebie i w mej wściekłości
pragnąłem takiej potęgi, która by mi pozwoliła jednym zamachem odciąć wszystkie łby tej
bilionogłowej hydrze, która się nazywa rodzajem ludzkim, zostawiając tylko dwa: jej i mój.
W takim bowiem razie ona z pewnością byłaby moja.
A gdyby była moja! Gdyby była!
Ile razy to przypuszczenie do głowy mi przychodziło, czułem, iż nie było ofiary, do której
bym nie był zdolnym. Być jej najposłuszniejszym i najpokorniejszym służebnikiem wydawało się mi szczęściem bez granic – szczęściem, dla osiągnięcia którego gotów byłem poświęcić majątek, dobre imię, słowem, wszystko, co było moją własnością, moim dobrem, co
moje człowieczą i obywatelską dostojność stanowiło.
Miłość moja była wielką, i tym większą, żem się z nią ukrywał. Bałem się okazać ją,
zwłaszcza jej. Bo – a nużby odrzuciła!
Tego ciosu, zdawało mi się, iżbym nie przeżył.
Nie mówiłem więc jej ,,kocham”; nie zwierzałem się z tym przed nikim. Jedynym miłości
mojej objawem było, iż usiłowałem oddalić od niej wszystkich, których ona pokochać mogła.
Trudne zadanie, nieprawdaż? Byłoby niepodobnym do wykonania, gdyby ci wszyscy nie
skupiali się w jednym – Cezarze i gdyby ten Cezar nie był moim synowcem i spadkobiercą.
To ułatwiało mi zadanie, ale niezupełnie. Jedynym bowiem sposobem, w jaki na niego wpłynąć mogłem, była groźba wydziedziczenia. Lecz jeżelibym go nie wydziedziczył, a z panną
Lukrecją się ożenił, to samo ożenienie byłoby wydziedziczeniem. Nie kijem, to pałką. Byłem
w wielkim ambarasie. Milczałem jak niemy i starałem się zasługami podbić serce panny.
Gromadziłem więc zasługi w ilości jak największej i jakości najdoskonalszej, stosując je
jak najściślej do gustów panny Lukrecji. Gusta te narażały mnie na ogromne koszta, które
miałem za nic. Raz, pamiętam, zachciało się jej pomarańcz i czekoladowych cukierków od
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Loursa. Pomarańcze znajdowały się w Odessie, cukierki w Warszawie. Pchnąłem dwie sztafety w dwie świata strony i na rozstawnych koniach sprowadziłem pięć kóp pomarańcz i dziesięć funtów cukierków. Sprowadzenie trwało tydzień. Cukierki przybyły w stanie lekkiego
pyłku, pomarańcze w stanie marmolady z żółtych włókien, z których sok pozostał na drodze.
Posłałem powtórnie. Sprowadzenie trwało dłużej, lecz za to z cukierków dał się wybrać funt,
z pomarańcz tuzin. Panna Lukrecja podziękowała mi za nie uśmiechem. Ach, za ten uśmiech
gotów byłem sam konno pędzić kurierem, choćby na świata kraniec.
Gusta jej wydawały się mi nader skromnymi, pomimo żem je bajońskimi opłacał sumami.
Lubiła na przykład kamelie.
W każdym tygodniu najmniej dwa razy ofiarowałem jej bukiet. Każdy bukiet przecięciowo
kosztował mnie dukata.
Lubiła książki.
O książkach muszę nieco obszerniej napisać.
Przedmiot ten zasługuje na podniesienie, a to z tej przyczyny, że ja, człowiek, który – jak
czytelnik z pierwszej części pamiętników sobie zapewne przypomina – wrodzonym do książek przejęty był wstrętem, wziąłem się na starość do literatury. Jakże bo się wziąć nie miałem!? Panna Lukrecja mówiła i często to powtarzała, że czytała dużo, że najmilszą jej rozrywką jest czytanie, że zachwycają ją ludzie oddający się czytaniu. Dla dogodzenia więc jej
kupowałem książki i czytałem – czytałem z zapałem młodzieńczym, dzień i noc. Czytałem
wszystko, co czytać mogłem. Pożerałem dzieła filozoficzne, historyczne, beletrystyczne. Nie
wszystko rozumiałem, ale to mnie nie wstrzymywało. Zawsze przecie coś zarwałem, zawsze
jakaś myśl ziarnem w głowę mi zapadała, w mózgu pęczniała i dawała mi możność pochwalenia się przed panną Lukrecją, że mózg mój nie jest gruntem zupełnie jałowym.
Ale, dziś to widzę, myśli obchodziły ją niewiele. Mówię o myślach z książek zaczerpniętych. Bawiła się jednakże nimi. Nie przyznawała się, że jej nie obchodzą, i umiała tak rzecz
obrócić, że się zdawało, iż ona wie coś lepiej i więcej niż autor. Powagę jej słowom nadawało
to, że się przyznawała do osobistej znajomości wszystkich niemal żyjących autorów. Nazywała ich po imieniu i mówiła o nich z pewnym lekceważeniem. Na przykład:
– A, pan Józef! – podchwyciła, gdym wymienił nazwisko Kraszewskiego. – Czytałeś pan
,,Świat i poeta”?
– Czytałem.
– Pan Józef dedykował mi tę powieść.
– Czemuż dedykacji nie drukował?
– Przez zapomnienie. On taki roztargniony! Gdy powieść opuściła prasę, sam się dziwił, że
dedykacji na wstępie nie znalazł. Bardzo to poczciwego pana Józefa zmartwiło. Przepraszał
mnie, pomimo żem się nie gniewała. A nawet byłabym się gniewała, gdyby moje imię i nazwisko na książce figurowało.
– Cóż by to szkodziło? – wsunąłem.
– Nie lubię rozgłosu, jaki by mi to nadało. Wolę być światu nieznana. Gdyby mi o rozgłos
chodziło, to wolałabym napisać książkę sama i podpisać się całym imieniem i nazwiskiem.
– Jeżeli pani ma talent, to proszę pozwolić powiedzieć sobie, że szkoda, iż pani nie pisze.
Zrobiła na to petite moue114 ustami, ruszyła ramionami i odrzekła:
– Nie poczuwam się do talentu. Pracowałam dużo nad sobą. Nawet – dodała od niechcenia
– coś tam nabazgrałam.
– Co? – podchwyciłem.
– Jaki pan ciekawy! Nie pokazałabym panu tego za żadne świata skarby.
– Nikomu pani nie pokazywała?
– Nikomu? Nie. Przeciwnie, nie tylko pokazywałam, alem publicznie na literackim wieczorku czytała. Deotyma115 improwizowała, a ja czytałam.
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P e t i t e m o u e (fr.) – nieznaczny grymas.
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– Cóż? – zapytałem nieśmiało, myśląc, ilu to wielbicieli jej czytanie stworzyć dla niej musiało.
– Nic – odpowiedziała. – Wydawcy potem procesją do mnie chodzili. Zabawni ludzie!
Myśleli, że mnie ujmą ofiarując mi dwa złote za wiersz.
– To źle – rzekłem – to grzech chować takie skarby.
– Co to za skarby?! – rzuciła od niechcenia. – Co to za sztuka pisać! Siadłam i napisałam.
Jak to można brać za to pieniądze?!
– To czyż nie mogła pani ofiarowanych sobie pieniędzy nie wziąć?
– Zapewne, mogłam, aleby ludzie powiedzieli, żem wzięła. A nie chcę, żeby o mnie mówiono, że sprzedaję moje myśli.
Ten argument wydał mi się tak słusznym i tak szlachetnym, że nie miałem co na to powiedzieć. Uczułem tylko w sobie jakiś pociąg do uklęknięcia przed nią i ucałowania nie skraju jej
odzieży, ale jakiegoś strzępka niteczką do jej sukni przyczepionego. Ale strzępków nie było;
odzież na niej była nowa i cała. Więc nie ukląkłem, tylko nieśmiało, z pewnym rodzajem
skruchy prowadziłem rozmowę dalej.
– Jakżebym ja był szczęśliwy, gdybym mógł czytać to, co pani napisała!
– Za nic w świecie! – odparła.
– Jeżeli pani czytała sama, publicznie.
– To co innego! – przerwała. – To było przed literatami. Korzeniowski116, Wójcicki117,
Deotyma, poczciwy pan Aleksander118, który powiada, że wówczas tylko dobrze pisze, kiedy
ode mnie zaczerpnie natchnienia, i inni. Przed nimi gotową jestem każdej chwili czytać. Ale
panowie na wsi inne macie idee, odmienne wyobrażenia.
Wszystko, co z jej ust płynęło, wydawało mi się świętą prawdą. Zrozumiałem, o ile wymieniem przez nią autorowie stali wyżej nad nami, wieśniakami. Niemniej przeto pragnąłem
odczytania jej utworu, wydało mi się bowiem, iż samo odczytanie podniosłoby mnie trochę
nad poziom wieśniactwa.
– Wie pani co – rzekłem. – To prawda, że my wieśniacy niegodni jesteśmy porównywać
się z autorami. Ale zdaje mi się, że autorowie mają względem nas pewien obowiązek, obowiązek oświecania nas i podnoszenia moralnie. Więc w imię tego obowiązku...
Tu, wpół zsunąwszy się z krzesła, na którym siedziałem, przyklęknąłem na jedno kolano i
nastroiwszy głos modlitewnie, prawiłem dalej:
– W imię tego obowiązku zaklinam panią, pozwól mi przeczytać, co na wieczorku literackim czytałaś.
Uśmiechnęła się dobrotliwie i odparła:
– Na takie zaklęcie nie odmówiłabym, gdyby uczynienie zadość było możliwym.
– Pani! – błagałem.
– Ale choćbym chciała, uczynić zadość nie mogę. Rękopis i wszystkie moje papiery pozostały w Warszawie, w biurku, pod kluczem.
– To poszlę po nie sztafetę – podchwyciłem.
– Czy to warto? Tyle ambarasu!
– Żaden ambaras. Jeżeli potrzeba, sam kurierem popędzę.
Panna Lukrecja zamyśliła się na chwilkę i stanowczo odparła:
– Nie można.
– Pani – jeszcze prosiłem.
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D e o t y m a – pseudonim pisarki Jadwigi Łuszczewskiej (1834–1908).
K o r z e n i o w s k i – Józef (1797–1863), powieściopisarz i dramaturg.
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Kazimierz Władysław W ó j c i c k i – (1807–79), publicysta i historyk kultury.
118
P a n A l e k s a n d e r – prawdopodobnie Aleksander Głowacki – właściwe nazwisko Bolesława Prusa
(1847–1912).
116
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Lecz nadaremnie. Przekonawszy się, że prośbą nic nie wskóram i utworu jej czytać nie będę, chciałem przynajmniej dowiedzieć się o tytule. Na zapytanie moje w tym względzie panna
Lukrecja wzniosła do góry oczy, jakby sobie coś przypominała, i odpowiedziała:
– Życie Katona.
– Och! – coś mi w duszy sieknęło.
Pomimo żem nie był zbyt silny w dziejach Rzymu, wiedziałem jednak, że Katonów z historycznym imieniem było dwóch119, a nawet, licząc i poetów, trzech czy czterech. Zapytałem
więc machinalnie:
– Którego?
– Tego, co się zastrzelił – otrzymałem natychmiastową odpowiedź.
Wyraz ,,zastrzelił” wydał mi się myłką druku albo przesłyszeniem. Puściłem go mimo
uszów, wierząc całą wiary mojej siłą, iż mam zaszczyt rozmawiania z autorką życia Katona.
W dalszym- ciągu rozmowa potoczyła się o samobójstwie. Na ten tor zwróciła ją sama
panna Lukrecja. Ja utrzymywałem, że samobójstwo, zapatrując się na nie z punktu religijnego, jest grzechem, z punktu moralnego występkiem. Ona je broniła, jako ucieczkę przed nieszczęściem.
– Bo, proszę pana – mówiła – któż na przykład Katonowi ma za złe, że sobie życie odebrał? Gdyby był szczęśliwym, byłby się nie zastrzelił.
Znów myłka druku, która sprawiła mi tym razem pewną przykrość. Znów jednakże puściłem ją mimo uszów, mówiąc sobie w duchu: errare humanum est120.
Księgozbiór pana Prota bogato był zaopatrzonym, zwłaszcza w książki polskie i w nowości literackie. Było to, jak całe domu urządzenie, dziełem nieboszczki. Nie potrzebowałem
przeto pożyczać pannie Lukrecji książek, chyba kiedy niekiedy jakąś, o której z pewnością
wiedziałem, iż do Jodłek jeszcze nie zawitała. Dlatego zaś, ażeby mieć możność poczęstowania jej od czasu do czasu taką nowalią, zawiązałem z jednym z księgarzy stosunek i zobowiązałem go dostawiać mi wszystkie nowe dzieła natychmiast po wyjściu ich z druku.
W takim samym stosunku z tymże samym księgarzem były i Jodłki. Starania moje długo
nie osiągały pożądanego rezultatu. Ile razy z jakąś nowością literacką w zanadrzu przyjeżdżałem do Jodłek, zawsze tę nowość znajdowałem w bibliotece na stole lub na półce. Aż razu
pewnego udało mi się przywieźć jedne z powieści Korzeniowskiego, której nie posiadał jodłecki księgozbiór. Ucieszyło mnie to niezmiernie. Nie miałem nic pilniejszego jak ofiarować
ją pannie Lukrecji. Podziękowała mi, i to tym uprzejmiej, że jak twierdziła, autor naradzał się
z nią nad planem tego dzieła.
– Ciekawam bardzo, jak też mu się udało.
W kilka dni później zapytałem ją, czy przeczytała książkę, którą jej pożyczyłem.
– O, od dawna.
I oddała mi ją – z nie porozcinanymi w większej połowie kartkami.
– Bardzo panu dziękuję. Wielkiej doznałam przyjemności czytając z taką werwą napisaną
powieść. Powinszuję jej panu Józefowi.
,,Zapewne – pomyślałem – my tylko, profani, ażeby się czego z książki dowiedzieć i sąd o
niej wydać, musimy ją od deski do deski przeczytać.”
Na równi prawie z literaturą zajmowała ją muzyka. Grała na fortepianie i śpiewała uczenie,
to jest nie tak, żeby dźwięki, które z instrumentu i piersi wydobywała, przemawiały do serca i
sprawiały na nerwach to, co granie nieboszczki prezesowej, jakieś drżenie czy łaskotanie.
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K a t o n ó w z h i s t o r y c z n y m i m i e n i e m b y ł o d w ó c h – C a t o Marcus Porcius (234–149
p.n.e.); rzymski mąż stanu, przedstawiciel starorzymskiej tradycji. Imię jego było symbolem nieugiętej cnoty.
Uważany za ojca prozy rzymskiej. Prawnuk jego C a t o Marcus Porcius zw. U t y c k i m (95–46 p.n.e.) był
przywódcą partii republikańskiej w walce z Juliuszem Cezarem, po którego ostatecznym zwycięstwie odebrał
sobie życie w Utica (Afryka).
120
E r r a r e h u m a n u m e s t (łac.) – błądzić jest rzeczą ludzką.
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Jednakże zachwycałem się nimi, a to dlatego, że panna Lukrecja zapowiedziała, iż nam, wieśniakom, przywykłym do piosenek, mazurków, szumek i krakowiaków granych i śpiewanych,
nie może podobać się wysoka muzyka, do ocenienia której potrzeba prawdziwego znawstwa.
– Beethoven, Meyerbeer121, Mendelssohn, Mozart – któż o nich na wsi słyszał? Występowałam na koncercie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności i okryto mnie oklaskami, ale pomiędzy słuchaczami byli Moniuszko, Kątscy122, Wieniawscy123.
I wyliczyła jeszcze kilka nazwisk, znanych mi z gazet. Na zdanie przeto takich znawców
mogłem się spuścić; uwierzyłem w doskonałość grania i śpiewania panny Lukrecji i zachwycałem się.
– W Gazecie Warszawskiej było z tego koncertu sprawozdanie. Szeroko tam rozpisali się o
pannie L. S. Gniewałam się za to na poczciwego pana Józefa i napędziłam mu strachu zagroziwszy, że w żadnym już koncercie udziału nie wezmę.
Podziwiałem jej granie i śpiewanie, pomimo że gdy ono się przeciągało, usta mi się darły
do ziewania i korzystając ze sposobnej chwili pozwalałem sobie roztwierać paszczękę tak, że
broda opierała się o pierś, a nos prostopadle stawał do góry. I myślałem sobie:
,,Mój Boże! Tyle czasu zmarnowałem i nie nauczyłem się znać na wysokiej muzyce.”
Wszystkim jednakże rozpowiadałem, że panna Lukrecja znakomitą jest artystką.
Artyzm jej nie ograniczał się filharmonią; wkraczał także w sfery malarstwa i snycerstwa,
o czym w sądach nie mogłem jej kroku dotrzymać, a także i w sfery krawiectwa i fryzjerstwa,
które przeistoczyły mnie w człowieka młodego.
Tak – ona zrobiła ten cud! Odmłodniałem albo raczej, wyrażając się z żółcią, która na te
wspomnienia we mnie się porusza, stałem się błaznem! Idąc za jej gustami, które ona od niechcenia wypowiadała, sprowadziłem sobie modną odzież od najlepszego krawca z Odessy, na
głowę włożyłem kapelusz, a w orbitę oka szkiełko. Dowiedziawszy się od niej, że lubi czarne
włosy, starannie ufryzowane, rozdzielone z przodu i z tyłu, i wąsy a la Napoleon III, przyjąłem fryzjera, kazałem sobie codziennie siwą czuprynę czernić, pomadować i dzielić, a zawiesiste moje, w dół rosnące wąsy podnieść do góry, rozpiąć na drucie i wyciągnąć równolegle
do linii ust, w dwa mysie ogony.
O! jakżem ja ją kochał!
– Panie Onufry! – powiadali mi sąsiedzi widząc mnie przebranego, pachnącego i przefryzowanego – wyglądasz, dalibóg, jakby ci nagle dwadzieścia przynajmniej lat z grzbietu ubyło.
Jaki to czarnoksiężnik różdżką cię swoją dotknął!
„Cha, cha! – myślałem sobie. – Nie czarnoksiężnik różdżką, ale czarodziejka oczami mnie
dotknęła. Ten smarkacz (tyczyło się to mego synowca) mnie nie przesadzi. Ej, czarne włosy,
krucze kosy! dla was i przez was będę ja jeszcze młodym”.
I nastawiałem się, jakbym nie miał dwudziestu pięciu lat skończonych.
– Stryjaszku! Co stryjaszkowi? – mówił Cezar. – A reumatyzm!
– Co za reumatyzm? – odpowiadałem z gniewem. – Śni się tobie. Ja nigdy w życiu reumatyzmu nie miałem. Nie wiem nawet, co to jest.
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M e y e r b e e r – Giacomo Meyerbeer (właściwie: Beer Jakob Meyer) (1791–1864), niemiecki kompozytor
operowy. Tworzył we Francji.
122
K ą t s c y – słynna wówczas rodzina utalentowana muzycznie: Karpi – skrzypek i kompozytor, Antoni –
pianista, Stanisław – skrzypek, pierwszy dyrektor konserwatorium warszawskiego.
123
W i e n i a w s c y – Henryk Wieniawski (1835–1880) wybitnie utalentowany skrzypek i kompozytor oraz
brat jego Józef (1837–1912), pianista.
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IV
Czynić zadość wszystkim jej zachceniem, we wszystkim stosować się do jej gustów i wyobrażeń – oto był mój plan, który miałem za doskonały, dlatego już samego, że innego dla
mnie do wyboru nie było. Rad nierad musiałem poprzestać na tym, który sama siła rzeczy
nastręczała. Chodziło mi więc o to jedynie, ażeby się pannie Lukrecji jak najwięcej zachciewało, ażebym jak najdokładniej zbadać mógł jej gusta i wyobrażenia. To ostatnie szło mi nieraźno; to bowiem, co się jej podobało dziś, często nie podobało się jutro; to, co było dziś białym, bywało jutro czarnym. Radziłem więc sobie, jak mogłem, unikając posuwania rzeczy do
ostateczności. Trzymałem się w tym względzie pośrodku: starałem się, jak to mówią, pomiędzy dwiema płynąć wodami. Udawało się mi to, ale nie zawsze, i w rezultacie na wielką naraziło nieprzyjemność.
Jak wiadomo z poprzedniego rozdziału, dla niej zostałem młodym i brunetem.
Dla niej musiałem na powrót zostać starym i siwym.
Powiedziała z wyraźnym przyciskiem, i to nie raz, ale razy z dziesięć, że lubi na głowie
mężczyzny srebrny włos. Raz nawet wyraziła się tak:
– Gdybym kiedy szła za mąż, to nie inaczej, tylko za srebrnowłosego.
Aż we mnie żyłki radością zagrały.
„Srebrnowłosy? A to przecie ja! – pomyślałem. – Zmyję tylko z wierzchu powłokę czarną
i będę takim, jakiego ona pragnie na męża. No, to Cezar jej nie dostanie, chyba że się upudruje.”
Powróciwszy do Kiełbasek, natychmiast kazałem podać sobie ciepłej wody i żółtek – i dalej się myć. Powrócił mojej czuprynie kolor naturalny, chociaż przyszło mi to nie bez trudności. Byłem kontent z siebie, najbardziej dlatego, że spodziewałem się odsądzić Cezara, którego familiarność z panną Lukrecją gniewała mnie i niepokoiła. Uspokojenie jednakże dawali
mi i on, i ona.
Cezar powtórzył mi kilka razy w rozmaitych czasu odstępach:
– Stryjaszku, gdybym był pewnym, że ona ma posag lub że mnie stryjaszek nie wydziedziczy, dziś jeszcze bym się jej oświadczył.
– Wydziedziczę – odpowiadałem za każdym razem stanowczo – jeżeli ona nie ma posagu.
– Toć przecie Kiełbaski wystarczyłyby na nas dwoje i stryjaszek miałbyś przyjemność
przysłuchiwania się miłosnemu gruchaniu szczęśliwej pary.
„Bodajbyś diabła zjadł z taką przyjemnością!” – myślałem w duchu, a głośno prawiłem mu
morały o niespuszczaniu się na sukcesją.
Morały te padały jak groch na ścianę. Jednakże Cezar oświadczyny odkładał.
Panna Lukrecja coraz to częściej wyzywała mnie na rozmowę o mężu, jakiego by sobie
życzyła, a opisując zalety tego szczęśliwego śmiertelnika gromadziła takie, które się stosowały literalnie do mojej osoby. Wspomniałem już wyżej o srebrnych włosach. Nie na tym
koniec.
– Pragnęłabym na męża człowieka poważnego – raz się odezwała. – Oddałabym chętnie
rękę takiemu, co by liczył lat czterdzieści do pięćdziesięciu.
Mnie właśnie czterdziestka dawno minęła. O mało jak student nie podniosłem ręki do góry
i nie krzyknąłem:
– To ja!
– Lubiłabym nad sobą czuć opiekę człowieka w pewnym wieku. Lubiłabym nawet doglądać go i pielęgnować w przywiązanych do wieku dolegliwościach, jakimi są... na przykład
reumatyzm.
„Dalibóg, że to ja” – śpiewało mi w duszy.
Nie śmiałem jednakże głośno tego wyznać, nie śmiałem powiedzieć jej wręcz: ,,Chcesz
srebrnowłosego? ja srebrnowłosy; chcesz poważnego? ja poważny; chcesz czterdziestokilko-
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letniego ja czterdziestokilkoletni; chcesz zreumatyzowanego? ja zreumatyzowany; masz
mnie! bierz! Oddawaj mi swoją rękę, a będziesz miała we mnie męża, lokaja, pannę służącą,
ekonoma, posyłkę, stróża, co zechcesz.” Nie śmiałem się jej oświadczyć, mimo że mnie niemal za język ciągnęła; bo, a nużbym się sparzył, dostał harbuza i popsuł sprawę na wieki! To
przypuszczenie odbierało mi odwagę. Więc na rzecz o reumatyzmie odparłem jej z rozrzewnieniem:
– Pani... taka młoda!...
– To nic – odrzekła z pośpiechem. – Jestem tego przekonania, że dla młodej kobiety zaszczytnie jest mieć niemłodego męża. Bo że się młoda młodemu podoba – to coś tak zwyczajnego, że z powodu zbytku zwyczajności wpada aż w trywialność. Lecz jeżeli młoda kobieta podbije serce stare, doświadczeniami życia wypróbowane, to mi dopiero tryumf! Jest się
czym przed światem pochwalić.
Kiedy to mówiła, w oku jej błyszczał spokój głębokiego przekonania. Połykałem ślinę,
której ani kropli nie było. Chciałem coś powiedzieć – nie mogłem: wyrazy w gardle mi więzły. Byłem w ogromnym kłopocie. Szczęściem dla mnie, z kłopotu wybawił mnie lokaj, który
oznajmił, że herbata na stole. Przeszliśmy do jadalnej sali, dokąd wkrótce po nas przybyli pan
Prot, panna Tekla i dzieci.
Panna Lukrecja całkowicie zajęła się dziećmi, które okazywały wielkie do niej przywiązanie. Zwłaszcza dziewczynka, dwuletnie bobo imieniem Kasia, nie odstępowała jej. Inne nazywały ją ciocią, ona mamą. Piastunka z założonymi przy niej zwykle stała rękami, dziecko
bowiem prawie nie schodziło z kolan panny Lukrecji. Ona je hołubiła, karmiła i poiła zapominając o sobie.
Dzieci u prezesa jadały pod okiem starszych. Był to zwyczaj zaprowadzony przez nieboszczkę. Zwyczaj ten pan Prot utrzymał. Przy każdym przeto jedzeniu, które rodzinę prezesa
zgromadzało przy jadalnym stole, miły oku był widok girlandy uwitej z pyzatych, rumianych,
białogłowych chłopczyków i dziewczynek. Na jednym końcu tej girlandy siedziała panna
Tekla, na drugim panna Lukrecja, a obok tej ostatniej, na wysokim krześle, malutka Kasia,
która nie inaczej chciała jadać, tylko „koło mamy” lub ,,u mamy”. Często też panna Lukrecja
sadzała ją u siebie na kolanach i dzieliła się z nią z jednego talerza. Pan Prot protestował
przeciwko temu:
– Niechże bo pani o sobie pamięta.
– Pamiętam ja o sobie – była zwykła jej odpowiedź.
– Dziecko pani przeszkadza.
– Bynajmniej.
Pannę Teklę rozrzewniał ten widok. Wdzięczną była pannie Lukrecji za miłość jej dla
dzieci, które ona kochała jak matka; okiem matki więc patrzała na obchodzenie się obcej prawie kobiety z jej pieszczochami.
Widok ten rozrzewniał i pana Prota. Nie był on także i dla mnie obojętnym. W moich
oczach o jeden stopień potęgi wyżej podnosił on wartość kobiety, którą i bez tego miałem za
doskonałość.
„Taka rozumna, taka artystyczna, a przy tym lubiąca dzieci!” – mówiłem sobie w duchu.
Zdawało się mi, że doskonalszej kobiety rodzaj ludzki nie wydał. Z zachwytem przypatrywałem się jej z daleka, niby cudownemu obrazowi, i korzystałem z każdej sposobności przypatrywania się jej bez przeszkody. Lubiłem lokować się tak, ażeby mnie nie widziano, i oddawać się niemej, cichej kontemplacji. Była to w swoim rodzaju rozkosz wielka i czysto duchowa.
Razu pewnego znalazłem się przypadkiem sam w ogrodzie. W zamyśleniu błądziłem po
cienistych alejach, a myślałem o niej. Nawiasem powiem, że w owej epoce myśleć o czym
innym nie byłem w stanie. Myślałem tedy o niej i w wyobraźni malowałem sobie jej postać,
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przesuwającą się pod sklepieniem lip, którymi jedna z ulic była wysadzoną. Wyobraźnia moja
tak silnie podziałała, żem zapragnął ją widzieć.
,,Gdyby szła tędy – myślałem sobie – stanąłbym tu.”
I schroniłem się za grubą lipę, za którą w oddaleniu kilku kroków rosła jeszcze grubsza, a
przed nimi, w ulicy, stała ławeczka z blachy, zwijanej i malowanej w taki sposób, że naśladowała brzozowe drzewo.
„Gdyby ona szła tędy i usiadła na tej ławeczce...”
Stanąłem za lipą i wychyliłem głowę, i – patrzę – pragnienie moje zostało spełnionym.
Panna Lukrecja szła, ale nie sama. Obok niej szedł pan Prot, a pomiędzy nią a panem Protem toczyła się Kasia, prowadzona przez nią za rączkę. Dla Kasi musieli posuwać się powoli,
krok za krokiem. Coś ze sobą rozmawiali.
Pozycja moja stała się krytyczną. Gdyby mnie spostrzeżono albo gdybym nagle zza drzewa się wysunął, naturalnym sposobem paść by musiało na mnie podejrzenie o zamiar podpatrywania i podsłuchiwania. Dla odwrócenia przeto tego podejrzenia od mojej osoby nie miałem innego sposobu, tylko schować się jak najlepiej. Przytuliłem się więc do drzewa i zaparłem dech w piersi.
Oni szli i usiedli na brzozowej ławeczce.
Nie widziałem ich, bom nie śmiał głowy zza lipy wychylić, ale w ucho moje wpadał każdy
wyraz rozmowy.
Zrazu wyrazy mieszały się w jakiś mętny chaos. Nie rozumiałem ich, a to zapewne dlatego, żem był sam zmieszany krytycznością własnego położenia. Aż naraz cała wróciła mi
przytomność, gdy nagle usłyszałem dźwięcznym a doskonale mi znanym jej głosem wymówione:
– Kocham.
W tym ,,kocham” było niebo i piekło, śmiech i płacz, cherubinów śpiew i szatanów zgrzyt.
Piorun w jasny pogodny dzień nie może być bardziej zadziwiającym, jak mnie ten wyraz zadziwił. Piekielnych doznawałem męczarni, gdym myślał, że z jej ust wyraz ten usłyszeć może
Cezar – Cezar, którego, koniec końcem, nie miałem za niebezpiecznego współzawodnika. Aż
tu raptem zmienia się postać rzeczy. Na miejscu Cezara staje pan Prot.
Słucham dalej.
O uszy moje obija się dźwięk pocałunku.
Żem w tej chwili nie wyskoczył, nie rzucił się na pana Prota z tyłu, nie pochwycił go
obiema dłońmi za gardło i nie udusił, był to istny cud. Słuchałem dalej.
– Właśnie dlatego, pani – grubym głosem po pocałunku mówił pan Prot – właśnie dlatego,
co moje ojcowskie serce do głębi wdzięcznością dla pani przejmuje, ośmielam się panią Prosić, ażebyś się nie śpieszyła.
Wyrażenia „ojcowskie serce”, „pani”, „panią” od razu mnie do upamiętania przyprowadziły. Tyle razy się kochałem, więc z łatwością poznałem, że to nie język rozkochanego. Ale
– ten pocałunek!
Wychyliłem ostrożnie zza drzewa głowę, rzuciłem okiem i zupełnie się uspokoiłem. Pan
Prot siedział na jednym końcu ławeczki, w przyzwoitym od siedzącej na drugim końcu panny
Lukrecji oddaleniu, i na poręczy ramię wyciągnął. Mina jego była poważna, chociaż trochę
uśmiechnięta. Pana Prota od panny Lukrecji oddzielała Kasia, która się do panny przytuliła.
Więc to Kasię spotkać musiał ten pocałunek, który na mnie takie gwałtowne wywarł wrażenie.
Schowałem głowę i słuchałem dalej.
– Pan może nie rozumie, jak to się można do dzieci przywiązać – mówiła – jak to można
po...kochać.
To ,,kochać” dziwnie brzmiało i pomimo logicznego i gramatycznego połączenia z ,,po”,
stało osobno, wyraźnie, niby płaskorzeźba na gładkim tle. Ciągnęła dalej:
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– Ach! bo też to dzieci mojej biednej Amelii! Tym tylko tłumaczę sobie to dziwne moje
przywiązanie, a to przywiązanie zatrzymuje mnie z dnia na dzień pod gościnnym dachem
pana.
– I niech panią zatrzyma jak najdłużej – podchwycił pan Prot. – Dogadza to i własnemu
sercu pani, i memu. Mnie to podwójnie cieszy i niech mi pani wierzy, że pobyt pani jest dla
mnie dobrodziejstwem.
– Pobyt mój w Jodłkach – przerwała, panna Lukrecja – jest dobrodziejstwem większym dla
mnie, kobiety. Ach, panie, ja tu kocham.
Znów machinalnie puściłem oko ku ławeczce. Panna Lukrecja patrzyła na Kasię, ale jakoś
podwójnie, bo kiedy jej wzrok oblewał całkowicie główkę dzieciny, zarazem kierunek jego
biegł ku twarzy prezesa i był błyszczący a wilgotny.
– Ale muszę jechać, wracać.
– Musu najmniejszego nie ma – podchwycił pan Prot. – Nie śmiem pani zatrzymywać; jeżeli jednakże potrzeba serca (tu prezes spojrzał jej w oczy z wyrazem, który wydał się mi
czymś pośrednim pomiędzy kochaniem a grzecznością) panią zatrzymuje, to ja z mojej strony
do tej potrzeby dodaję prośbę: zostań pani dla moich dzieci.
Panna Lukrecja spuściła oczy i dwa rzuciła wyrazy:
– Świat... przyzwoitość...
– Pani – rzekł prezes powoli, patrząc jej w oczy – naprzód, zdaje mi się, że pani wyższą jesteś nad przesądy, a potem, warunkom przyzwoitości czyni zadość obecność mojej ciotki,
kobiety poważnej i powszechnie szanowanej.
– Ludzie jednakże są złośliwi.
– Chociażby byli najzłośliwsi, to nic nie mogą tam, gdzie warunkom przyzwoitości uczynionym jest zadość.
– A przecież... – wsunęła panna Lukrecja i taką zrobiła minę, jakby jeszcze coś chciała
powiedzieć, tylko się raptem powstrzymała.
– Może co pani słyszała! – podchwycił prezes.
Do głowy uderzyła mu krew. Twarz zaczerwieniała.
– Może jaki wyraz dwuznaczny obił się pani o uszy! Może kto na panią spojrzał w sposób
znaczący!
– Nie, o nie! – odparła panna pośpiesznie. I dodała nieco ciszej:
– Tylko to mogłoby nastąpić.
– Nigdy! – zawołał prezes. – Jesteś pani pod moim dachem bezpieczną; bądźże spokojną.
Dowodem, że panią ludzie szanują, jest to, że – jak się zdaje – tu pan Prot się uśmiechnął –
pan Cezar Prażnicki stara się o pani rękę.
W ciągu rozmowy Kasia wciąż garnęła się do panny Lukrecji, która głaskała i tuliła do
siebie dziecinę. Kiedy pan Prot wspomniał o Cezarze, dziecina wyciągnęła do niej rączki.
Panna Lukrecja objęła ją, pocałowała i jakby dla zagadania pana Prota wdała się z nią w rozmowę, jednę z tych, której przytoczenie bynajmniej by czytelnika nie zainteresowało. Kasia
nazywała ją ,,mamą”. Panna Lukrecja z uniesieniem garnęła ją do siebie za każdym razem,
gdy ten wyraz wypływał z usteczek dziewczynki.
– Jakże ja to dziecko kocham! Oto mój romans! – i tu w oczy panu Protowi spojrzała –
przyznać się panu muszę, pierwszy w życiu. Nazywano mnie zimną, bez serca, głazem, sama
Amelka, która serce moje tak dobrze znała, tak mnie nazywała. Ja temu wierzyłam, bo jakże
nie wierzyć najlepszej przyjaciółce? Ale teraz już nie wierzę. Oto to dziecko przekonało mnie,
że przecie posiadam serce, które kochać umie.
– Moja Kasia przeto dużo w życiu pani znaczy? – wsunął prezes.
– O! dużo, nadzwyczajnie dużo! Doprawdy nie rozumiem, jak ja się z nią rozstanę.
– Najlepiej nie rozstawać się.
– Chyba mi ją pan, panie prezesie, dasz do Warszawy.
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– Na to ojcowski mój egoizm nie pozwala.
Panna Lukrecja pochwyciła Kasię w objęcia i okryła ją pocałunkami w czółko, w oczki, w
tłuste policzki i karminowe usteczka i co chwila powtarzała:
– Moje dziecko! moja Kasieczko! a pojedziesz ty z mamą? Dziecko, które dopiero szczebiotać zaczynało, odpowiadało:
– Mamo.
I pełne uradowania garnęło się do niej.
Śród tych pieszczot, które mnie, nienteresowanego, jakimś rodzajem rzewności napełniły,
prezes wymówiwszy się zajęciem pocałował pannę Lukrecją w rękę, Kasię w buziak i odszedł.
Po jego odejściu nastąpiła zmiana dekoracji. Wyraz twarzy panny Lukrecji nagle się odmienił. Oczy jej strzeliły iskrami gniewu. Odepchnęła dziecko od siebie i rzekła przez zęby:
– Przeklęty bachorze!
Takie wyrazy w ustach takiej kobiety byłyby mnie zdziwiły, gdyby wyobrażenie moje o jej
niepospolitości nie było tak wysokim, że nawet te ultrapospolite wyrazy wyszlachetniały i
nabrały jakiegoś wdzięku, a raczej dźwięku, który mi zagrał w słuchu niby najczystsza melodia.
Dziecko wyciągnęło rączęta i zawołało:
– Mamo!
– Oj! mamo! – odrzekła panna Lukrecja z gniewem.
W gniewie jej było coś, czego opisać nie mogę. Zdawało się mi, jakby chciała kąsać, a
gdyby była pokąsała Kasię, to byłbym dziecku zazdrościł. Chciało mi się podstawić własną
pierś, szyję i ramię. Dziwny jakiś ogień, niby płomień, łechcąc i liżąc przelewał się po starych
moich żyłach.
Łokciem się wsparła o poręcz, na dłoni położyła czoło i wpadła w zamyślenie. Oczy to
zamykała, to odmykała, policzki jej drgały. Przed nią kręciło się dziecko, nad nią szumiały
drzewa, za nią stałem ja.
Położenie moje było krytyczne a zarazem brzydkie. Grałem rolę szpiega, i to wobec kobiety, którą uwielbiałem. Kontemplacja zmieniła się w szpiegostwo. Czułem się upokorzony,
do ziemi przybity. Ogarnął mnie wstyd. Zapragnąłem uwolnić się z tego położenia.
Zaledwo zapragnąłem, patrzę, ona wstaje, bierze Kasię za rękę i odchodzi.
Głęboko odetchnąłem, jakbym się pozbył ciążącego na barkach brzemienia. Wymknąłem
się ostrożnie z zasadzki i oglądając się dokoła, azali mnie kto nie widzi, wyskoczyłem w lipową ulicę i usiadłem na tej samej ławeczce, na której przed chwilką siedziała ona.
Jeszcze ławeczka była ciepła.
Obejrzałem wszystkie szpary i szczeliny, czy nie pozostało z niej czego – czy nie oderwała
się jaka niteczka z jej odzieży? Ach, ona! Jakże ją kochałem!

V
Przychodzi mi w tej chwili na myśl kilka wierszy jednego z naszych poetów:
Szalone z miłości ku niej serce rwie się,
Ona w przepaść rzuca białe kwiaty z wianka;
Kto mnie kocha – mówi – ten mi kwiat przyniesie.
Dalszych wierszy nie przytaczam, bo w nich się mówi o sercu młodym. Moje, choć stare,
było jednakże młodym – ach! jak młodym. Jeżeli to nieprawda, co podaje ballada o owym
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rycerzu, który pomiędzy lwy po rękawiczkę swojej damy poszedł124, to ja gotów byłem z tej
nieprawdy zrobić prawdę. I z pewnością nie znalazłbym się jak ów rycerz: nie cisnąłbym rękawiczki w twarz panny Lukrecji, ale cisnąłbym jej pod nogi moję osobę. Niechby ją wzięła,
na co by sama chciała. Na męża? – dobrze; na lokaja? – i to dobrze; na stróża? – i to dobrze –
ale pod pewnym warunkiem, a to: ażeby ów stróż, lokaj czy mąż stanął pomiędzy nią a resztą
świata i mógł powiedzieć:
– Pilnuję jej, ale nikt więcej; służę jej, ale nikt więcej; opiekuję się nią, ale nikt więcej.
Miłość jest jedną stroną medalu. Drugą, odwrotną stroną tego samego medalu jest nienawiść.
Kochałem ją, a nienawidziłem mego synowca. Dla niego to głównie pragnąłem takiego jakiegoś zdarzenia, które by mi dało możność rzucenia się w przepaść po biały kwiatek lub pomiędzy lwy po rękawiczkę. I kląłem nasz ucywilizowany dziewiętnasty wiek, nie wystawiający kochanków na podobne próby.
Cezara uważałem za spółzawodnika, z którym należało się rachować. Pomimo bowiem że
panna Lukrecja zaręczała, iż przepada za siwymi włosami, jako współzawodnik czułem się
słabszym, miałem się – że tak powiem – za upośledzonego. Żeby przeto tę słabszość, to upośledzenie pokryć, postępowałem w sposób taki, iżby swoję starość, o ile można, zamaskować.
Robiłem więc wszystko jak młody, wystawiając mój reumatyzm na próby takie, na jakie z
pewnością żaden go nie wystawiał zreumatyzowany.
Co się reumatyzmu tyczy, powiedzieć muszę kilka słów. Leczyłem się różnymi sposobami; udawałem się do najznakomitszych w naszym kraju lekarzy, między innymi do Michałka,
który mi przepisał okłady z brzozowego liścia z rosą; robiłem rozliczne smarowania, brałem
zimne i gorące, spadowe i parowe kąpiele – nic nie pomagało. Po chwilowej uldze łamanie w
kościach powracało, i coraz to silniejsze, jakby choroba mściła się za to, że ją śmiano z ulubionego wyganiać siedliska. Przyprowadzała mnie ona nieraz do rozpaczy, zwłaszcza w
pierwszych chwilach poznania panny Lukrecji. Lecz gdy ta znajomość stała się bliższą, gdy
pokochałem, powiedziałem sobie:
– Nie będę chorował.
I uleczyłem się z reumatyzmu.
– Cóż mnie uleczyło? – czy miłość, czy wola? Kwestią tę zostawiam do rozstrzygnienia
medycznemu fakultetowi; sam zaś fakt opisałem przez wzgląd na cierpiącą ludzkość, mianowicie na tych, co w moim wieku doznają reumatycznych bólów. Daję im sposób łatwego
wyleczenia się. Nie potrzeba żadnych okładów, smarowań ni kąpieli, tylko zakochać się i
powiedzieć sobie:
– Nie będę chorował.
Tak ja zrobiłem i to mi pomogło. Czemużby nie miało pomóc i innym?
Do uleczenia niemało zapewne przyczyniło się i to, żem wystawiał chorobę na próby. Pogoda, niepogoda – deszcz, nie deszcz – zimno czy gorąco – nie zważałem na nic. Nie było
złej drogi do mojej niebogi. Jeździłem do niej i powozem, i najtyczanką, i konno: powozem,
żeby jej pokazać, że posiadam wiedeński kocz125 pięć dzielnych koni w lipskich chomątach,
stangreta i lokaja w liberii najtyczanką, żeby wiedziała, że gdyby była moja, miałaby na własne rozporządzenie powóz, konie i służbę nie będąc zmuszoną oglądać się na męża i do niego
się stosować; konno, żeby jej pokazać, żem rzutki i jędrny, żem zuch, pomimo pięciu krzyżyków. Umyślnie w tym celu dobrałem sobie konia jota w jotę takiego, na jakim Mickiewicz
posadził Farysa126: karego „jak burzliwa chmura”, z gwiazdką na czole błyskającą jak ju124

...b a l l a d a o r y c e r z u, k t ó r y p o m i ę d z y l w y p o r ę k a w i c z k ę s w o j e j d a m y p o s z
e d ł – „Handschuh” Fryderyka Schillera (1759–1805), wielkiego poety i dramatopisarza niemieckiego, znana
czytelnikom polskim ze znakomitego przekładu Adama Mickiewicza pt. „Rękawiczka”.
125
K o c z – elegancki, półkryty powóz na resorach.
126
K o n i a (...) n a j a k i m M i c k i e w i c z p o s a d z i ł P a r y s a – w wierszu Mickiewicza pt. „Parys”
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trzenka, z białymi nogami, ciskającymi polotem błyskawice. A był lekki i ognisty, zwinny i
silny, wspinający się przy wsiadaniu i sadzący szczupaki za połechtaniem w ziobra. Prezes
widząc mnie, jak go dosiadałem, podziwiał moję odwagę i powiedział, że za żadne świata
skarby nie powierzyłby swojej osoby takiemu koniowi. Mnie to cieszyło, powierzałem mu
moje osobę jak najczęściej i tylko o to mi chodziło, ażeby panna Lukrecja widziała, jak ja na
nim wyglądam.
Że musiałem wyglądać nienajgorzej, to sam sobie przyznaję, pomimo że – jak czytelnik
zapewne zauważył – nie mam do samochwalstwa skłonności. Lecz to całkiem naturalnie się
działo. Dość wyobrazić sobie dzielnego konia a na nim starego, osiwiałego, z sumiastymi
wąsami, zamaszystej miny człowieka. Na dzielnym koniu powinien by siedzieć młodzieniec.
Gdy więc zamiast młodzieńca widzi się męża w późnym wieku, wynika z tego pewien rodzaj
niewłaściwości, która sprawia podziw. Dlatego to zapewne podziwiał mnie prezes, dlatego
podziwiała i panna Lukrecja.
– Jakże pan dzielnie jeździ konno! Ja to lubię w mężczyźnie, bardzo lubię – mawiała.
Sadziłem się też, ażeby wyglądać jak najdzielniej. Sprawiłem sobie czerkieskę, nabijaną
srebrem kulbakę, ubierałem się w czamarę z potrzebami i nagle ujrzałem się zmuszonym
zmienić cały rynsztunek na konia i cały mój strój.
Raz po ,,to lubię, bardzo lubię” panna Lukrecja dodała:
– Tylko jedno mam panu do zarzucenia.
– Co? – zapytałem.
– Brak estetycznego smaku. Ale się temu dziwić nie można. Trudno na wsi, w takim od
stolicy oddaleniu, kształcić smak.
Cezar, obecny tej rozmowie, wziął wiejski nasz smak w obronę i dowodził, że nie można
wyobrazić sobie nic piękniejszego nad mego karego konia i mnie na nim. W duszy jego trzymałem stronę, lecz głośno potakiwałem pannie Lukrecji, która następujące dawała dowody:
– Gdyby to było, jak pan utrzymujesz, istotnie pięknym, toć przecie ludzie, którzy od tylu
wieków piękna poszukują, znaleźliby je i u nas i zrobili z niego użytek. Dlaczegoż, proszę
pana, i we Francji, i w Anglii, i w Niemczech, i wszędzie w ucywilizowanym, to jest w wykształceńszego smaku świecie jeżdżą konno inaczej niż pan i pan Onufry?
– Dlatego, że jedni drugich małpują – odpalił Cezar.
– Czyżby małpowali, gdyby to było brzydkim? Czemuż nie małpują panów?
– Bo... bo... – bąkał Cezar nie mogąc znaleźć naprędce odpowiedzi.
– Nie upieraj się przy swoim – podchwyciłem. – Jużci nie bez przyczyny nas na wielkim
świecie nie naśladują.
Przy tej okazji wspomniałem coś o Lwowie, o Paryżu, o Warszawie.
– U nas w Warszawie – odezwała się panna Lukrecja – na konia wkładają siodło leciutkie i
malutkie, a jeździec ubiera się obcisłe, w spencerek, buty ze sztylpami, w ostrogi, w przylegającą do głowy czapeczkę. Nie jestże to ładniejszym od tych strzępków i pół, w które panowie siebie i konie stroicie?
Ja pochyliłem głowę na znak potwierdzenia. Cezar się sprzeczał usiłując nadaremnie
utrzymać się przy swoim.
– Gdybyście panowie urządzili wyścigi, to chcąc nie chcąc musielibyście pójść za powszechnie przyjętym zwyczajem.
– Oho! wyścigi! – podchwycił Cezar. – Chciałbym, żeby który z tych panów, co to wielkie
sumy wygrywają, zechciał się ze mną spróbować.
jest następujący opis konia:
„Czarny mój rumak jak burzliwa chmura,
Gwiazda na czole jego jak jutrzenka błyska,
Na wolę wiatrów puścił strusiej grzywy pióra,
A nóg białych polotem błyskawice ciska”.
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– Dajże pokój, Cezarze – perswadowałem mu. – Co też ty pleciesz! Do wyścigów potrzeba
koni tresowanych, a ty o tresowaniu wyobrażenia nie masz.
– Wiem ja trochę, co to jest tresowanie, ale pomimo to utrzymuję – odparł z pewnością
siebie – że podjąłbym się ścigać na moim srokaczu tylko na daleką metę.
– Gdyby panowie urządzili wyścigi! – podchwyciła z pośpiechem panna Lukrecja.
– Nic łatwiejszego – odrzekł Cezar. – Ja na srokaczu, stryjaszek na karym. Ale pewny jestem, że proponowanych przeze mnie warunków stryjaszek by nie przyjął, bo ani stryjaszek,
ani kary nie wytrzymałby ze mną wyścigów.
Krew mi na te wyrazy zakipiała. Chciałem coś odpowiedzieć, lecz powstrzymałem się z
obawy, ażebym się nie zapomniał i w gniewie nie bryznął jakiego wyrazu, który by obraźliwie zabrzmiał w uszach kobiety wykształconego smaku.
– Cóż to za warunki? – zapytała panna Lukrecja.
– Warunki takie, ażeby iść na wyścigi stąd do Tulczyna. Z Jodłek do Tulczyna odległość
wynosi dziesięć mil.
– A to oryginalnie! – odparła warszawianka. – O takich wyścigach jeszcze nie słyszałam.
Ścigają się bez przeszkód i z przeszkodami, ale nie o dziesięć mil. W tej propozycji jest coś
angielskiego. Doskonały warunek! Do przyjęcia go potrzeba i konia, i jeźdźca dobrego.
– Przyjmuję – wsunąłem sucho.
– Pan przyjmuje? – zawołała panna Lukrecja z akcentem zdziwionego zapytania, robiąc
przycisk na ,,pan”. – Pan przyjmuje?
– Przyjmuję – odrzekłem – tylko nie do Tulczyna, ale do Bałty.
Posunąłem więc metę o drugich dziesięć mil. Niech czytelnik nie zapomina, że mówię tu o
milach dziewięciowiorstowych. – Do Bałty! – zawołała panna Lukrecja, a oczy jej zabłyszczały. – Brawo! To mi wyścigi!
– Stryjaszku! co stryjaszkowi? – odparł Cezar. – Chyba stryjaszek da zastępcę.
– Nie – odrzekłem. – Pojadę sam.
– A jeżeli zaproponuję nie do Bałty, ale do Odessy?
– To i to przyjmę, i pojadę sam – rzekłem dobitnie. Byłbym metę nad ośmnaście mil, o
które ją Cezar przedłużył, jeszcze dalej posunął, gdyby nie morze.
– Cóż to za odległość? – zapytała panna Lukrecja.
– Dziesięć a dziesięć dwadzieścia, a ośmnaście trzydzieści ośm – odpowiedział Cezar. –
Trzydzieści ośm tam i tyleż na powrót, to czyni razem siedmdziesiąt sześć mil, czyli siedemset sześćdziesiąt wiorst. Niezły kursik. Nie, stryjaszku, zrzucam się z warunków i odstępuję
od wyścigów. To dla stryjaszka byłoby za ciężko.
– Nie – odparłem stanowczo – twego zrzucenia się nie przyjmuję. Proponowałeś, propozycją przyjąłem i nie odstępuję.
– Zwalniam stryjaszka od obowiązku jechania osobiście.
– Tej łaski nie potrzebuję. Powiedziałem raz, że pojadę sam – i pojadę. Jeżeli chcesz, pozwalam tobie wyręczyć się kim innym.
Ostatnie te wyrazy wymówione były tonem tak wyzywającym, że Cezar nie miał co odpowiedzieć.
– Jakże te wyścigi się odbędą? – podchwyciła panna Lukrecja. – Przecież do uzupełnienia
ich braknie jeszcze zakładu, a obok zakładu warunków samej jazdy.
– Zakład? tysiąc dukatów – odparłem.
Tysiąc dukatów był to cały mego synowca majątek, była to piąta część mego. Wymieniłem
tę wysoką cyfrę dlatego, ażeby w razie wygranej, której – znając wartość mego konia i postanowiwszy sobie kosztem choćby życia zakład wygrać – byłem prawie pewnym, pozbawić
Cezara wszystkiego, co posiadał. Tak wielka była moja do niego nienawiść. Cieszyłem się, że
sam dał mi sposobność zgnębić go, zniszczyć na majątku, bez którego nic wart nie był.
„O, czekaj no!” – myślałem oczekując na jego odpowiedź, z którą trochę zwlekał. Na koniec odpowiedział:
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– Czy nie za wysoki zakład?
– Za wysoki – odrzekłem – dla tego, kto propozycje rzuca na wiatr, nie będąc pewnym samego siebie...
Synowcowi memu musiało się zapewne wydać, że ponieważ to sprawa ze stryjem, więc
może zaryzykować. Odpowiedział więc:
– Jeżeli stryjaszek chce, to niech tak będzie. Jedziemy tedy do Odessy konno, stryjaszek na
karym, ja na srokaczu. Kto pierwszy po powrocie stawi się przed panną Lukrecją i przywiezie
jej na znak butelkę wody morskiej, przy tym będzie wygrana.
– I kapelusz od pani D. – dorzuciła panna Lukrecja niby od niechcenia.
– I kapelusz – powtórzyłem w uniesieniu, przypomniawszy sobie wiersz o białym kwiatku
i podanie o rękawiczce.
Czymże bo były te wyścigi dla mnie, jeżeli nie rzuceniem się w przepaść lub wkroczeniem
pomiędzy lwy?
Prezes i panna Tekla zdumieli się, gdy się dowiedzieli o zakładzie.
– Sąsiad dobrodziej wyraźnie odmłodniał – mówił pierwszy.
Druga dokładała całej usilności chcąc wyperswadować zakład.
– Przypuśćmy – mówiła do mnie na stronie – że pan wygrasz, to stracisz zdrowie, a pan
Cezar mająteczek.
,,Zdrowie? – myślałem sobie. – Rzecz to wątpliwa, czy je stracę; może jaki tydzień w łóżku przeleżę; a że zniszczę Cezara, to i lepiej, nie będzie mi smarkacz w drogę właził.”
Nie pomogły więc perswazje panny Tekli, owszem, jeszcze bardziej utwierdziły mnie w
przedsięwzięciu, a to głównie dlatego, iż podejrzewałem ją o sprzyjanie memu synowcowi w
celu skojarzenia go z panną Lukrecją. Podejrzenie nasuwała mi dobrotliwość jej uśmiechu, z
jaką na Cezara patrzała.
Termin wyjazdu naznaczony był za tydzień, punkt o piątej rano. Ja i Cezar zobowiązaliśmy się wzajemnie słowem honoru nie ruszać ani o sekundę wcześniej. Zregulowaliśmy więc
nasze zegarki, rozjechaliśmy się i zająłem się przygotowaniami do podróży.
Tygodniową zwłokę naznaczyłem sam, a to dla tej przyczyny, że do wyścigów postanowiłem wystąpić jako sportsmen. Posłałem więc co najprędzej do Berdyczowa, sprowadziłem
krawców i szewca i kazałem im na łeb na szyję szyć według żurnalu Spencer, kamizelkę,
spodnie obcisłe, czapeczkę melonkową i buty ze sztylpami. Spodnie i kamizelka były dzikiego koloru, Spencer czerwony, czapeczka czarna, aksamitna, z okrągłym daszkiem i guzikiem
na wierzchu, buty lakierowane, z przywiązywanymi ostrogami i wywracanymi, naturalnego
skóry koloru cholewami. Uekwipowanie moję uzupełniały łosiowe rękawiczki i długi bat,
mogący w potrzebie służyć jako laska.
Ubrawszy się w to wszystko, stanąłem przed zwierciadłem dla obejrzenia się od stóp do
głowy.
Nie poznałem sam siebie. To jednakże jeszcze nic. Zmieniony strój zmienia człowieka.
Gorzej było, iż ten strój wyglądał jakby pożyczany. Leżał doskonale, przystawał do ciała jak
najlepiej, a pomimo to było mi w nim tak jak ptakowi, gdy mu pióra z ogona i skrzydeł wyskubią. Czegoś mi brakło. Spoglądałem po sobie i zdawało się mi, jakby cała moja postać
składała się tylko z nóg i głowy. Oglądałem się wciąż poza siebie, bo mi się wydawało, że
mnie ktoś chce uszczypnąć, ukłuć lub kijem ściągnąć. Podciągałem ręce do góry, bo mi się
wydawało, że się stały o pół łokcia dłuższymi. Krótko powiedziawszy, w pierwszej zwłaszcza
chwili byłem męczennikiem wykształconego smaku – i byłbym niezawodnie strój ten do
kroćset diabłów rzucił, gdyby nie ona.
Byłbym go rzucił dla tego już samego, że gdym go przymierzał, stojąca za mną służba, a i
sami krawcy nie mogli się powstrzymać od śmiechu. Widziałem ich w zwierciedle. Dusili się,
gryźli sobie kułaki i usta do krwi; karbowy i leśniczy, którzy byli właśnie po dyspozycje
przyszli, pierwszy całą brodę w gębę sobie włożył, drugi usta czapką zatkał.
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– Co wam jest? – odwracając się zawołałem gniewnie. – Czego się waćpan śmiejesz? –
krzyknąłem na leśniczego.
Odezwanie się moje ten skutek sprawiło, że wszyscy – a było ich pięciu – w chór śmiechem ryknęli.
We wściekłości porywałem jednego po drugim za kołnierz i za drzwi wyrzucałem. Tak
wyrzuciłem dwóch krawców, lokaja i pokojowca kozaczka. Wobec leśniczego powstrzymałem się przez uszanowanie dla szlacheckiej jego godności. Powtórzyłem tylko z gniewem
zapytanie:
– Czego się waćpan śmiejesz?
– Panie! – krzyknął zapytany ocierając sobie czapką oczy. – Jakże się tu nie śmiać?
– No! czegóż?
– Nie sposób się nie śmiać!
I kurcząc się odwracał głowę i czapkę do ust cisnął.
– Zwariowałeś waćpan?
– Dalibóg, że nie!
– No, przestańże raz i gadaj: co cię do śmiechu pobudziło?
– Kurta! spodnie! buty! czapeczka! Toż to tak samo istka w istkę widziałem namalowanego, z przeproszeniem, diabła!
– Miejże rozum – rzekłem sentencjonalnie. – Człowiek stary, ojciec dzieciom. Pfe, wstydź
się!
Widząc jednakże, iż przemówienie moje żadnego nie odniosło skutku, krzyknąłem:
– Idź precz!
Leśniczy wyniósł się chyłkiem na palcach, ciągnąc za sobą ogon śmiechu.
„Dla ludzi wyglądam jak diabeł – rzekłem sam do siebie.– Ale dla niej?”
To zapytanie: „dla niej?” stało się pociechą dla skłopotanego mego serca.
„Ludzie? pal ich diabli! – pomyślałem sobie. – Zresztą: cóż to za ludzie? Czy mają oni
wykształcony smak?”
Chodziło mi o to tylko i o to wyłącznie, ażeby wydać się dobrze jej. Czyż nie o to samo
chodziło temu, co rękawiczkę spośród lwów podnosił? I z niego zapewne ludzie się śmieli.
Niechże się śmieją i ze mnie. Będę swoje robił, a o świat i ludzi nie dbam.
Owionęła mnie atmosfera średnich wieków, atmosfera turniejów i osobistych cielesnych
zapasów, gdy w oznaczonym dniu i oznaczonej godzinie, w dzikiego koloru spodenkach i
kamizelce, w butach z ostrogami, w czapeczce z guzikiem i z batogiem w ręku wsiadłem na
mego karego, ubranego w angielskie siodełko i w munsztuk bez nachrapnika. I on także wyglądał jak oskubany.
W tejże samej chwili i mój synowiec ruszył w wyścigową podróż.
Myślałem sobie:
,,On się kopnie z miejsca i na takiej długiej mecie ustanie. Pojadę więc tak, ażeby memu
karemu na koniec kursu całe zachować siły.”
Cmoknąłem. Kary ruszył. Wprowadziłem go w kłus, którym chodził wybornie, i kłusem
sunąłem po drodze, kędy czumacy127 wożą do Odessy pszenicę.
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C z u m a c y – przewożnicy-kupcy na Ukrainie, którzy wiedli koczowniczy żywot przebywając ogromne
obszary stepu na wozach zaprzężonych w woły; dostarczali soli i innych artykułów pierwszej potrzeby zabierając płody rolne, ryby suszone itp.
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VI
Wyścigi tego rodzaju nie mogły się obyć bez popasów i noclegów. Przybyłem na pierwszy
popas, na którym spodziewałem się zastać Cezara. Nie zastałem go. Arendarz, arendarzowa,
kilkoro dzieci i karczemni goście wysypali się na moje spotkanie i wciąż mi się przypatrywali.
– Czego się przypatrujecie? – pytałem.
– Tak sobie – odpowiedział arendarz.
– Nie popasał tu młody pan na srokatym koniu?
– Nie.
– Nie widzieliście, żeby tędy przejeżdżał? Ktoś z obecnych podchwycił:
– Widziałem. Minął karczmę.
– Dawno?
– Nie bardzo. Ot tak – dodał pochylając głowę, jakby coś sobie przypominał – będzie temu
z pół godzinki.
– A szybko jechał?
– Ot, tak sobie, ni szybko, ni powoli.
Kazałem karego oprowadzać, ażeby obsechł z potu, a sam wyciągnąłem się na ławie, bo
czułem ból w krzyżach. Ta wszakże połowa godziny, o którą mnie Cezar ubiegł, tak mnie
niepokoiła, że zapomniałem o bólu, a myślałem tylko o tym, ażeby jak najprędzej zakończyć
popas i ruszyć dalej. Kazałem tedy karego napoić, dać mu zmniejszoną porcją siana i owsa i
poprawiwszy popręg puściłem się w dalszą drogę.
Nie będę zabawiał czytelnika opisem mijanych okolic. Przejeżdżałem przez wsie i wioski,
miasta i miasteczka, a kto mnie spotkał, zatrzymał się i zagapił. Przejeżdżałem przez lasy i
góry, przez groble i mosty, o których wiele byłoby do powiedzenia, lecz jak się ktoś tam wyraził: ,,O Ryczywole przemilczeć wolę”. Przejeżdżałem mimo stojących przy drodze krzyżów, z których odpoczywające po trudach latania wrony ciekawie mi się przypatrywały. Pomiędzy tymi wronami a gapiącymi się ludźmi upatrywałem jakieś podobieństwo. Nie miałem
wszakże czasu, a raczej ochoty nad tym postrzeżeniem z filozoficznego zastanowić się stanowiska. Jechałem dalej a dalej, poprawiając się ciągle na siodle, które dlatego, że angielskie,
wydawało mi się pięknym pod względem estetycznym, ale nieszczególnym pod względem
wygody. W krzyżach mi łamało, nogi pod kolanami bolały. Jednakże nie zważałem na te
drobnostki. Niczym one dla mnie były w porównaniu z tym uśmiechem, jaki nadzieja ukazywała mi w perspektywie na jej ustach.
Dla tego uśmiechu cierpiałem: cierpiałem więc z rezygnacją.
W pierwszym dniu mojej podróży nie dopędziłem Cezara. Rozpytując się o niego po drodze, dowiadywałem się, że wciąż mnie poprzedzał.
To mnie gryzło i niepokoiło.
Z noclegu przeto ruszyłem pośpieszniej, mieniając kolejno wyciągnięty kłus na czwał i
czwał na kłus. Kary trzymał się doskonale; spodziewałem się przeto dosięgnąć mego spółzawodnika, pomimo łamania w krzyżach i bólu pod kolanami, które mi kazały co moment zmieniać pozycją siedzenia na siodle, na którym nie było podobieństwa usadowić się wygodnie.
Jednakże pośpieszałem.
Około dziesiątej przed południem, na drugi dzień podróży, z zakrętu gościńca spostrzegłem nagle jeźdźca na srokatym koniu.
„Ha! mam cię” – pomyślałem.
Jechał stępem. O słuch mój uderzały nuta i wyrazy piosenki:
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Czorni oczy jak dereń.
Kołyż my sia poborem?...128
I jemu w głowie czarne oczy!
Zgrzytnąłem gniewnie zębami i klasnąłem na karego. Kary się wyciągnął. W kilka chwil
przeleciałem wichrem mimo Cezara.
– Stryjaszku! – usłyszałem za sobą wołanie.
– Aha! krzycz tam sobie – powiedziałem sam do siebie.
Lecz natychmiast przyszło mi na myśl:
„Przecież on mi już niestraszny. Kary pewniejszy niż jego srokacz. Mogę więc sfolgować
nieco pędu.”
Ściągnąłem więc cugle. W kilka chwil Cezar, który także puścił się był czwałem, doścignął
mnie, cugle ściągnął i obok stępem pojechał.
I od razu wybuchnął śmiechem.
– No – rzekł wyśmiawszy się należycie. – Tylko po koniu poznałem stryjaszka. Ależ się
stryjaszek odmienił! I do czego to?
– Tak lżej i wygodniej – odparłem.
– Niech i tak będzie, ale ja bym się za żadne skarby w czerwoną kurtkę nie ubrał.
,,To tak ty, błaźnie, kochasz Lukrecją?” – pomyślałem sobie.
– Jakże się tam stryjaszek miewa?
– Dobrze – odrzekłem prostując się i przybierając postawę świeżego i raźnego jeźdźca.
– Krzyże czy bolą?
– Nie.
– To chyba stryjaszek nie z mięsa i kości, ale z żelaza, bo mnie diable bolą.
Nic się na to nie odezwałem.
– Ot, wie stryjaszek co: wróćmy się i niech będzie kwita z wyścigów i zakładu.
– Nie – odparłem krótko i sucho.
– Ależ stryjaszek uparty! A założyłbym się o drugich tysiąc dukatów, gdybym je miał, że
stryjaszkowi ta sztuka płazem nie ujdzie.
– Chciałbym wyprosić u ciebie, ażebyś się mną nie opiekował. Ujdzie czy nie ujdzie – to
moja rzecz. Wspólnym pomiędzy nami w tej chwili jest tylko zakład. Myślmy o tym, ażeby
go dotrzymać i kwita – odpowiedziałem przycinkowym tonem.
Na ten ton jednakże Cezar jakby nie zważał i odparł:
– To przynajmniej zsiądźmy z koni i prowadząc je w ręku pójdźmy parę wiorst piechotą.
Wyprostujemy sobie trochę kości, a i koniom to wyjdzie na dobre.
– Zsiadaj, jeżeli ci się to podoba – była moja odpowiedź. Dałem karemu ostrogi i ruszyłem
kłusem.
– Jakiż ze stryjaszka straszny człowiek! –zawołał Cezar i ruszył także kłusem.
Że kary jednakże kłusował lepiej niż srokaty, przeto spółzawodnik mój musiał galopować,
ażeby móc ze mną utrzymać się na równi. Utrzymywał się jednakże. Jechaliśmy wciąż razem,
ja kłusem, on galopem. Cezara zachwycał mój koń.
– Oto kłusuje! – wywoływał od czasu do czasu. Srokaty, pomimo że się ani umywał do karego, trzymał się jednakże dobrze. Był to bowiem koń silny i dobry, chociaż nie tak szlachetnej krwi ani tak ładny, i przy tym kaleka. Ale właśnie dlatego, że kaleka, był w stanie wielkie
wytrzymać trudy i dotrzymać sprawy karemu, który pod względem krwi piękności był nieposzlakowanym.
Mniejsza jednakże o konie. One z zadania swego wywiązywały się należycie. Ale co się z
moim biednym działo szkieletem, to nie da się ani piórem opisać, ani językiem wypowie128

„C z o r n i o c z y j a k d e r e ń. K o ł y ż m y s i a p o b e r e m?” (ukr.) – Czarne oczy jak tarnina. Kiedyż my się pobierzemy?
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dzieć. Nadrabiałem miną, nie chcąc przed Cezarem z dolegliwościami się zdradzać, lecz mogłem na samym sobie uczyć się anatomii. Każdą kość i kosteczkę czułem, bo każda z osobna
mnie bolała. Mogłem je policzyć i opisać, bo mnie bodły i gniotły, jakby były z żelaza lub
kamienia, powprawiane na to tylko, ażeby ból sprawiały. Myślałem nad tym, czy nie lepiej by
Stwórca był zrobił, gdyby, zamiast kości, do budowy szkieletu ludzkiego użył gutaperki.
Mieliby ludzie więcej gibkości i sprężystości, a mniej bólów. Ha! jednakże trzeba przyjąć, co
jest, i znosić te obrzydliwe kościska, główną kwaterę reumatyzmów i przyczynę tysiąca chorób. Moje nad nimi rozmyślanie nie zdało się na nic. Siłą woli i siłą miłości przezwyciężałem
ból i, jak powiadam, miną nadrabiałem.
Jechałem razem z Cezarem i z nim razem stawałem na popasy i noclegi. On głośno się
skarżył, narzekał i klął:
– Bodajby jasny piorun strzelił w tę przeklętą pannę Lukrecją! Diabli ją przynieśli z Warszawy do Jodłek! Gdyby nie ona, byłbym spokojny o moje dukaty, a gdyby nie te dukaty,
wyrzekłbym się i wyścigów, i zakładu. Ale to trochę drażliwa materia stracić zarazem i honor,
i pieniądze. Wio, srokaty!
Ja zacisnąłem zęby – przyznam się czytelnikom pod sekretem – bardziej z bólu niż ze złości i jechałem w milczeniu, trzymając się prosto i udając rześkość.
Towarzystwo Cezara było mi wcale nie na rękę, a to dlatego, że musiałem przy nim udawać. Nie mogłem się go jednakże pozbyć. Trzymał się mnie i podług mnie się regulował. To
regulowanie się o tyle wychodziło mi na dobre, że na popasach i noclegach dłuższych mogłem zażywać spoczynków. W złym więc było dobre, a dobrym było to, iż się nie znękałem
do tego stopnia, ażeby mnie siły zupełnie opuściły.
Z dobrze wszakże nadszarpanymi siłami przybyłem do Odessy.
Przejeżdżając przez rogatkę Cezar mnie zaczepił:
– Skończmy tę sprawę zgodnym sposobem. Zostańmy w Odessie przez kilka dni, wykąpmy się w morzu, niech każdy z nas nabierze w butelkę morskiej wody, kupi u pani D. kapelusz i zrzecze się spodziewanej wygranej. Weźmy z powrotem brykę, konie nasze mogą pójść
luzem, a na pół mili przed Jodłkami wsiądziem na nie i – dla honoru – ja puszczę stryjaszka
przodem, a sam przyjadę w pół godziny później. Tym sposobem wygrana honorowa zostanie
przy stryjaszku, a przy mnie wygrana nieprzegrania i niepójścia z torbami. Cóż, zgoda?
Prawdę powiedziawszy, propozycja ta bardzo mi się podobała. Jednakże – odrzuciłem ją.
A nie tylko odrzuciłem, ale zapowiedziałem Cezarowi, że nie możemy utrzymać się razem i
musimy w Odessie rozdzielić się.
– To chyba stryjaszkowi tak koniecznie chodzi o wygranie zakładu, co mnie doszczętnie
zrujnuje?
– Ha, trzeba się było nie zakładać.
– Hm – mruknął Cezar.
– Ale może wygrasz ty – dodałem tonem ironii.
– Może – odparł. – Muszę się tylko zwinąć prędko w Odessie.
Wiedziałem ja, że od tego zwinięcia się wszystko zależało. Zwinąłem się więc. Podczas
kiedy kary jadł obrok, posłałem garsona po wodę morską, a sam kulejąc i stękając udałem się
do pani D., kupiłem najmodniejszy i najdroższy damski kapelusz, kazałem go starannie w
pudełko zapakować i w niespełna dwie godziny jechałem już z powrotem.
Na rogatce, gdy mnie rewidowano, zapytałem urzędnika komory celnej, czy nie przejeżdżał tędy młody człowiek na srokatym koniu.
– Tylko co przejechał – była jego odpowiedź. – Wiózł te same bagaże, co i pan: taki sam
damski kapelusz i flaszkę wody morskiej. Za kapelusz zapłacił cło, a wodę morską pozwoliliśmy mu przewieźć gratis.
Wyprzedził więc mnie znów o pół godziny. Zawrzało mi we krwi. Po załatwieniu przeto
cłowych formalności wskoczyłem na siodło i popędziłem.
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Tym razem doścignąłem Cezara w pierwszym dniu przed pierwszym popasem, który wypadał na Sewerynówce. Synowiec mój wiózł także pudło, ale do siodła przytroczone, wówczas gdy ja musiałem moje trzymać w ręku, z czym mi było nadzwyczaj niewygodnie. Choć
lekkie, zawadzało mi jednakże, zwłaszcza przy szybkiej jeździe, gdy sprawiany samą szybkością wiatr usiłował mi je wydrzeć.
– Niech mi stryjaszek da to pudełko, przytroczę je z drugiej strony – zawołał do mnie Cezar.
– Dziękuję – odrzekłem.
I, jak poprzednio, jechaliśmy dalej razem, popasając i noclegując w jednych i tychże samych karczmach. Jednakże spółzawodnik mój nie stosował się już do mnie, ale przeciwnie, ja
stosować się musiałem do niego. Postrzegłem bowiem, że całym jego usiłowaniem było wymknąć się mi, zostawiając mnie gdzie za długo spoczywającego lub uśpionego. Stąd wielce
był o mój sen troskliwym. Miałem się też na baczności. Nigdzie nie pozwoliłem sobie na wygodne odpocznienie. Kładłem się na ławach, podkładałem kułak pod głowę, zdrzemnąłem
trochę i dalej w drogę. Z tego powodu w tej powrotnej podróży znużenie dało mi się uczuć
dotkliwiej niż przedtem. Czułem, jak mnie siły opuszczały, i od połowy drogi zacząłem już
wzdychać do Opatrzności o zachowanie mnie przy ostatku sił, tylko do powrotu.
Bylebym pierwszy stanął na progu jodłeckiego dworu, a zresztą – niech zginę!
Takim było moje pragnienie.
Ale znużenie nie tylko dawało się czuć mnie samemu. Niemniej znużony był i kary.
– Coś kary spadł ze ścierwa. Ledwo nogami plącze – powtarzał Cezar od czasu do czasu.
Te uwagi sztyletowym sposobem raniły mi serce. Sam widziałem że karemu, przyzwyczajonemu do stajennych wygód i spacerów, dały się czuć trudy pośpiesznej podróży. Oczy
mu wpadły i ziobra wystąpiły. Popręgi, które go ledwo obejmowały, musiałem na ostatnie
zapinać dziurki i jeszcze były za szerokie. Stracił wrodzoną rześkość i trzeba go było ostrogami popędzać.
– Plącze nogami jak pijany – dogadywał Cezar. – Bardzo wątpię, ażeby zaszedł do Jodłek.
I dodawał:
– Może stryjaszek przystanie na zakończenie sprawy zgodnym sposobem. Gotów jestem
nadzieję wygranej odstąpić za sto dukatów.
Milczałem i jechałem.
Na piętnastej mili od Jodłek rzekł:
– Gotów jestem nadzieję wygranej odstąpić za dwieście dukatów.
Milczałem i jechałem. Na dziesiątej mili od Jodłek rzekł:
– Gotów jestem nadzieję wygranej odstąpić za czterysta dukatów. Stryjaszek zawsze na
tym wygra sześćset, bo kary z pewnością nie dojdzie.
Straciłem pewność siebie, czułem bowiem, że koń ostatkami sił goni. Fałszywa jednakże
ambicja kazała mi odrzucać propozycje, które mnie samemu wydawały się i korzystnymi, i
umiarkowanymi, a to dlatego głównie, że porównanie mego karego z Cezarowym srokatym
całkowicie wypadało na korzyść ostatniego. Srokaty lepiej wytrzymywał trudy. Nie było znać
na nim znużenia. Szedł rześko, bez pomocy ekscytujących środków, które w postaci kozaczej
nahajki wisiały bezużytecznie na prawym ręku mego przeciwnika.
– Stryjaszek już teraz ostrogami orze karemu boki, a ja nahajkę chowam na ostatek – odezwał się Cezar, gdy pozostawało nam tylko już pięć mil. – Gotów jestem nadzieję wygranej
odstąpić za ośmset dukatów.
Że wówczas propozycją odrzuciłem, to nie dziw. Stałem się już bowiem automatem, nic
nie rozumiejącym i nic nie czującym. Tak mnie całe ciało, wszystkie kości i muskuły bolały,
że przestałem czuć ból. Trzymałem się na koniu machinalnie i jedno tylko stało mi w myśli,
to: że powinienem dojechać pierwszy. I tylko o to mi chodziło, zresztą o nic. Instynktowo
przeto pilnowałem tego, ażeby łeb karego szedł przed łbem srokatego.
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Gdy dojechaliśmy na pół mili od Jodłek, Cezar rzekł:
– No, stryjaszku, nie chciałeś przyjmować moich propozycji, więc... do zobaczyska w Jodłkach.
To rzekłszy pochylił się ku grzywie końskiej i puścił w czwał. I odsądził się ode mnie od
razu na parę długości końskich.
Jęknąłem na ten widok z głębi piersi. Pochyliłem się także i ścisnąłem karego ostrogami.
Kary się zachwiał, stęknął, lecz w tejże chwili łeb wyciągnął, uszy po sobie położył i poszedł niby strzała z cięciwy łuku puszczona.
Doścignąłem Cezara i trzymałem się z nim przez cztery prawie wiorsty na równi. Konie
sapały niby miechy i wyciągały się jak charty. My naprzód pochyleni klaskaliśmy na nie językami i cmokali ustami. Na ostatniej wiorście, kiedy już widać było Jodłki i dwór na wzgórzu, Cezar podniósł nahajkę i z całej siły trzepnął srokatego po piersi.
Utopiłem karemu ostrogi w brzuchu. Powtórzyłem to raz, drugi i trzeci, i czwarty. Koń się
wyciągnął, wyszedł naprzód łbem poprzed łeb współzawodnika, potem całą długością karku,
następnie całą długością ciała. Nie przestawałem go ostrogami z całej siły ściskać. On nie
przestawał całych sił dobywać. Nie mogłem głowy odwrócić, ażeby zmierzyć okiem odległość, w jakiej pozostał za mną Cezar, lecz nie widziałem go obok. Pędziłem wichrem. Dwór
coraz był bliżej. Widziałem ganek, na ganku kilka postaci, których nie mogłem poznać, tak
mi w oczach zrobiło się ciemno. Wjechałem przez otwarte na rozcież wrota. Kary stanął
przed gankiem. Ktoś mnie zsadził z konia i wprowadził pod ramię po schodach; ktoś wziął
ode mnie pudło z kapeluszem i butelkę z wodą morską; ktoś coś do mnie mówił; ktoś mi w
rękę różę wetknął; ktoś mnie poprowadził do gościnnych pokojów, rozebrał, umył i do łóżka
położył.
Byłem bez władzy, bez sił, bez czucia i bez przytomności. Znękany, zbolały, sczerniały i
roztrzęsiony, straciłem pamięć. Zapomniałem nawet o niej i o moim kochaniu.
Snadź jednakże nie przeznaczonym mi jeszcze było przenieść się do wieczności. Po dwudziestoczterogodzinnym śnie czy omdleniu przytomność mi powróciła, a z nią i pamięć. A jak
tylko przypomniałem sobie, że wygrałem zakład, tak mnie to wzruszyło i rozrzewniło, iż rozpłakałem się z radości.
Byłem jeszcze zbolały, lecz nie zważałem na to. Dźwignąłem się z łóżka i kazałem podać
sobie ubranie, to samo, w którym odbyłem wyścigi, bo innego w Jodłkach nie miałem. Wyszedłem do salonu. Panna Lukrecja powitała mnie uśmiechem.
– Witam zwycięzcę. A gdzie róża?
– Jaka róża? – zapytałem.
– Przecież wynagrodziłam pana różą. Musiałeś ją pan rzucić. Musiała biedna zwiędnąć.
Nie przywiązujesz pan wartości do nagrody z mojej ręki? Biedna róża!
Westchnęła i zasmuciła się.
Chciałem rzucić się przed nią na kolana i błagać o przebaczenie. Obejście się z tą nieszczęsną różą wydało się mi zbrodnią.
– Ślicznie pan wyglądałeś w dżokejskim ubraniu na karym koniu. Dałeś mi pan chwilkę
przyjemności. Przypomniałam sobie Warszawę i wyścigi. Szkoda tylko, że i pan Cezar nie
sprawił sobie dżokejskiego ubrania. Złudzenie byłoby zupełnym. Muszę jednakże uczynić
panu jedne uwagę: do stroju pańskiego brak faworytów à l’anglaise129. Wie pan? ot, takich.
I rączkami na swojej ślicznej buzi pokazywała kształt faworytów, mających, jak czytelnikowi wiadomo, podobieństwo do uszów legawego psa.
– Gdyby takie faworyty, to ubiór pański byłby irréprochable130.
Weszli prezes i panna Tekla. Rozmowa potoczyła się o wyścigach. Prezes rozpytywał o
szczegóły; panna Tekla się dziwiła; panna Lukrecja unosiła się nad kapelusikiem. W ciągu
129
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A 1' a n g l a i s e (fr.) – wg mody angielskiej.
I r r é p r o c h a b l e (fr.) – bez zarzutu.
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rozmowy dowiedziałem się, że Cezar zabawiwszy w Jodłkach tyle tylko, ile potrzeba było do
wytchnięcia jego koniowi, odjechał do siebie na srokatym. Chciałem uczynić to samo. Szepnąłem lokajowi, ażeby kazał osiodłać dla mnie konia.
– Którego? – zapytał.
– Mego – odrzekłem – karego.
– Proszę pana, zdechł.
– Zdechł! – zawołałem.
– Nie doszedł nawet do stajni. Jak tylko wielmożny pan zsiadł, postąpił kilkanaście kroków, padł i kopyta wyciągnął.

VII
Przez trzy miesiące ani zajrzałem do Jodłek. Niech czytelnik zgadnie, dlaczego.
Znając polskiego czytelnika założyłbym się, nie wiem o jak grubą sumę, że nie domyśliłby
się powodu, który mnie w Kiełbaskach trzymał niby w więzieniu. Słyszę, jak na zapytanie
moje jeden odpowiada ogólnikiem: interesa; drugi: gospodarstwo; trzeci: znużenie; czwarty:
choroba; piąty: najdomyślniejszy, używa francuskiego wyrazu dépit131 nie mającego podobno
w naszym języku jednoznacznika.
– Na złość, na przekorę, dla okazania złego humoru pannie Lukrecji, która nie umiała należycie ocenić turniejowego poświęcenia. Ona w przepaść rzuciła biały kwiatek. Tyś skoczył.
O mało nie połamałeś nóg i nie skręciłeś karku, a ona za to wystąpiła z pretensją o różę i z
naganą za brak faworytów.
Nie, łaskawy czytelniku, nie i jeszcze raz nie. Ani interesa, ani gospodarstwo, ani znużenie, ani choroba, ani dépit, ani nic podobnego nie było powodem, żem przez trzy miesiące
kołkiem siedział w domu.
Jedynym powodem – tylko, na miłość Boga, wstrzymajcie czytelnicy śmiech – było to, że
zapuszczałem faworyty à l’anglaise.
Wygoliłem sobie brodę i codziennie przed zwierciadłem śledziłem postępu, jaki czyniły
włosy rosnące na szczękach. Przyczesywałem je na dół, wciąż na dół, podwiązywałem chustką i zwilżałem po kilka razy na dzień rozmarynem. I rosły ku wielkiemu memu zadowoleniu
coraz to dłuższe i dłuższe. Zadowolenie moje, powiem nawiasem, bardzo podobnym było do
tego, jakiego doznaje student, gdy naskrobawszy się scyzorykiem pod nosem spostrzeże nareszcie puszczające się wąsy. W głębi moich myśli przychodziło mi od czasu do czasu to porównanie, z całą okropnością śmieszności okrywającej starego człowieka po studencku postępującego; ale głuszyłem je w sobie albo raczej głuszyło je we mnie pragnienie podobania się
pannie Lukrecji.
,,Mój Boże – perswadowałem sobie – czyż to ja jeden robię głupstwa? Czyż we względzie
śmieszności stanowię wyjątek? Tyleż przecie ludzi młodych i starych, bez różnicy wieku i
płci, zamienia się w dziwolągi dla mody! A czymże jest moda? Przecież ona mniej warta niż
miłość. Jeżeli przeto mogą ludzie usprawiedliwiać śmieszność prostą odpowiedzią: tak chce
moda, to tym bardziej mogę usprawiedliwić się ja odpowiedzią: tak chce miłość, czyli panna
Lukrecja. Bo gdyby panna Lukrecja była na przykład żywym mody uosobieniem, czyżby kto
miał mi za złe, że dla niej bakembardy w tym, a nie innym zapuszczam kształcie?”
Tak sobie rzecz tę wyperswadowawszy zapuszczałem bakembardy i krokiem z domu nie
wyjeżdżałem. Nie odwiedzałem nawet sąsiadów, pomimo dwóch czy trzech okazyj, które
zdarzyły się w tym czasie. Za to sąsiedzi częściej i liczniej jak zwykle mnie odwiedzali.
131

D é p i t (fr.) – złość.
153

W odwiedzinach tych dała mi się dostrzec jedna szczególność, dla mnie nie nader miła.
Był nią objaw opinii publicznej, oświadczającej się w sprawie wiadomego zakładu przeciwko
mnie, a za moim synowcem. Każdy niemal z odwiedzających bezpośrednio lub pośrednio,
ubocznie albo wyraźnie potrącił o ten przedmiot. Każdy wyraził nadzieję, iż zapewne nie zechcę zgubić młodego człowieka.
Najwyraźniej tego przedmiotu dotknęło trzech za najpoważniejszych w okolicy uważanych
obywateli: marszałek Bąski, prezes Howorowicz i znany czytelnikowi z drugiej części tych
pamiętników, ale zgrzybiały już i owdowiały szwagier hrabiego Kobylańskiego, sędzia Zarębski, ten sam, pod którego małżonki przewodnictwem stawiałem pierwsze w świecie kroki.
Ach, pozwólcie wspomnieniu tej ostatniej kilka poświęcić wyrazów! Czuję, iż za powieki
napływają mi łzy, które popłynęłyby może strumieniem po twarzy i brylantowymi kroplami
na siwych moich zajaśniały wąsach, gdyby nie jedno, górujące nad wszystkie inne wspomnienie.
Sędzina umarła. Umierała, jak słyszałem, przytomnie. Z rezygnacją opuszczała ten padół
płaczu. Po śmierci, jak każdego śmiertelnika, włożono jej ciało do trumny i poprowadzono w
licznej sąsiadów i wiejskiego ludu asystencji do grobu.
Gdy wóz pogrzebowy, okryty całunem, posuwał się powoli ku cmentarzowi, nagle w
trumnie zrobił się wielki hałas. Kondukt się zatrzymał, księża zawiesili śpiewanie, lud się
skupił i otoczył wóz gęstym tłumem. Jedni drugich z trwogą lub podziwem zapytywali:
– Co to?
Hałas trwał, coś w trumnie tłukło się, piszczało i krzyczało.
Pomiędzy obecnymi znalazł się ktoś do tyła przytomny, iż krzyknął:
– Letarg! Zdjąć całun i otworzyć wieko! Znaleźli się odważni, którzy tę radę czy ten rozkaz wykonali. Zerwali całun i otworzyli wieko. Z trumny wyleciała papuga i wyskoczyła
małpa.
Można sobie wyobrazić, co za wrażenie zrobiło to na tłumie. Ludzie żegnając się poczęli w
przestrachu uciekać. Odważniejsi i mniej przesądni, pomiędzy którymi byłem i ja, pootwierali
gęby ze zdumienia. Przestrach i podziw nie przeminęły, aż wiadomym się stało, że ostatnią
wolą nieboszczki było, ażeby jej faworytki: małpeczka i papuga, z nią razem złożone zostały
w grobie. Stroskany i posłuszny małżonek wykonał tę wolę literalnie, zamknął małpę i papugę do trumny i te w zamknięciu siedziały cicho, póki im się nie znudziło i póki zaduch w ściśnieniu nie stał się zbyt przykrym,
Ten wypadek przychodził mi na myśl, ile razy na nić pamięci nizałem wszystkie znane mi
osoby płci pięknej i porównywałem je z ostatnią, która nad moim sercem zapanowała. Porównywałem i nieboszczkę sędzinę, damę z wielkiego świata, z panną Lukrecją, także damą z
wielkiego świata. Szczęściem, ta ostatnia nie lubiła ani małp, ani papug, ani piesków, ani kotków, ani nawet ptaszków i kwiatków. Kładłem to na karb jej wyższości i mówiłem sobie:
– Co warszawianka, to nie lwowianka.
Wracam jednakże do opowiadania.
Przyjechali tedy do mnie marszałek, prezes i sędzia. Ich uroczyście nastrojone miny zwiastowały mi, że przybywali w ważnym jakimś interesie. Jakoż po przywitaniach i wstępnej
rozmowie o zdrowiu, urodzajach, pogodzie, drogach i cenach zboża marszałek zagaił rzecz.
– Przybywamy, mości dobrodzieju, w interesie pańskiego synowca.
Mnie zrobiło się zimno i musiałem zblednąć, bo czułem, jak krew ustąpiła mi z twarzy.
– Prawo pańskie, zapatrując się na nie ze stanowiska honorowego kodeksu, jest niezaprzeczonym. Cezar powinien panu oddać majątek. To najmniejszej nie podpada wątpliwości. Lecz
ponad wszelakim prawem stoi serce. Odwołujemy się przeto do pańskiego serca.
Prezes i sędzia kiwali głowami. Ja milczałem i miękłem, nie byłem bowiem i nie jestem (to
sobie przyznać muszę) człowiekiem złego serca.
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– Odwołujemy się do pańskiego serca i do sumienia – ciągnął marszałek – i ani przypuszczamy, ażebyś pan, szanowny i z sumienności powszechnie znany, zechciał własnego synowca pozbawić szczupłego mająteczku, który dla pana jest bagatelą, dla niego wszystkim.
– I ja z mojej strony – podchwycił sędzia odkaszlnąwszy – popieram, mości dobrodzieju,
przedstawienie pana marszałka. Od razu mówiłem, że to nie podobna, ażebyś chciał swego
synowca pozbawić szczupłego mająteczku. Znam cię, panie Onufry, od tak dawna, od dzieciństwa. Mogę powiedzieć, żem był dla ciebie drugim ojcem, a moja żona, świeć jej Panie,
była drugą matką i macierzyńskie dla ciebie uczucie poniosła ze sobą do grobu.
Tu marszałek, prezes i ja, jakby na komendę spojrzawszy po sobie, uśmiechnęliśmy się i
usta zagryźli. Staruszek ciągnął dalej:
– I mój szwagier, hrabia Kobylański, kochał ciebie jak najbliższego krewniaka. Bo moja
żona była z domu hrabianka Kobylańska, spokrewniona przez matkę z hrabiami Koziebrodzkimi, a przez ojca z hrabiami Golejewskimi, a przez rodzoną ciotkę z Sadowskimi, którzy są
także hrabiami na sposób angielski, par courtoisie132, albowiem Sadowskiego rodzi Potocka.
I staruszek dalej prowadził swoją rzecz, przytaczając mnóstwo nazwisk należących w Galicji do jasnopańskiej sfery, świecącej szychem i podszytej próżnością. A jak wpadł na ten tor,
to o właściwej, przez marszałka zagajonej rzeczy zapomniał. Słuchaliśmy w milczeniu, aż
przypomniał sobie o niej i w następujący sposób przemowę zakończył:
– Krótko, mości dobrodzieju, powiedziawszy, z tego wszystkiego się pokazuje, że ty, panie
Onufry, będziesz miał nad chłopcem litość.
Chciałem coś odpowiedzieć, lecz przerwał mi prezes.
– Bo rzecz tę należy przedstawić, jak jest. Nie dodawałbym ani słowa do wymownych
przedstawień marszałka i sędziego, gdyby nie pewna, mnie lepiej niż komu innemu znana
okoliczność. Oto pan Cezar i panna Siekiernicka mają się do siebie.
Mnie pierś przebodło na wylot coś niby zimne żelazo noża.
– Skłonność ta dwojga młodych ludzi – ciągnął prezes – nie ma w sobie nic, według mnie,
nagannego. Mogliby się pobrać i okolica nasza zyskałaby ozdobę w osobie wykształconej i
dobrze wychowanej kobiety. Tylko, że ta osoba jest ubogą. Trzydzieści tysięcy złotych polskich, zahipotekowanych na kamienicy w Warszawie – oto cały jej posag. Te trzydzieści tysięcy, dodane do dwudziestu Cezara, stanowiłyby sumkę, o którą młoda para mogłaby ręce
zaczepić i z czasem czegoś się dorobić, tym łatwiej, że gdyby się pobrali, wypuściłbym im w
dzierżawę jedną z moich wsi, do Jodłek przyległą. Nie godzi się przeto z tego, nawet w złożeniu obydwóch sumek szczuplutkiego, mająteczku urywać prawie połowę i przez to może pozbawiać Cezara możności zrobienia partii jeżeli pod względem majątkowym nieświetnej, to
najświetniejszej, jaką Cezar zrobić może. Bo z pewnością panna Siekiernicka nie powierzy
osoby swojej i mająteczku człowiekowi, który lekkomyślnie stracił od razu wszystko, co posiadał.
– Czemuż nie miałaby powierzyć, jeżeli go kocha? – podchwyciłem.
– Chociażby i kochała – odparł prezes – to, o ile ją poznałem, jest to dziewczyna oględna i
roztropna. Ciotka Tekla mówiła z nią o tym otwarcie. Panna Siekiernicka nie okazuje do Cezara wstrętu, ale ma mu za złe zaryzykowanie całego majątku. Jeżeli przeto sprzyjasz pan
swemu synowcowi, to trzeba, ażebyś to zło z jego drogi usunął.
Taką na to zapewnienie radość uczułem, że całej musiałem użyć nad sobą mocy, ażeby ją
pohamować. I pohamowałem. I z zimną krwią odpowiedziałem:
– Interweniowanie panów dobrodziejów w tej sprawie wielkiej jest dla mnie wagi. Są jednakże interesa przedstawiające się inaczej ludziom patrzącym z boku, inaczej człowiekowi
osobiście w nie wmieszanemu. Taki właśnie jest ten interes, który mi sprowadził zaszczyt
oglądania panów dobrodziejów pod moim dachem. Jestem w nim sam i stroną, i sędzią. Interwencją jednakże panów poważam tak dalece, iż nie wchodząc w tyczące się mojej i mego
132
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synowca osoby pobudki, oświadczam panom dobrodziejom uroczyście, że jakkolwiek pozory
będą mówiły przeciwko mnie, ostatecznie nie chcę skrzywdzić Cezara.
– A, rozumiem – podchwycił sędzia. – Chcesz go nauczyć. Przejąłeś to ode mnie i od mojej świętej pamięci żony. Pamiętasz, jak to było we Lwowie? Kominiareczka.
Chcąc przerwać rozmowę, potakująco odpowiedziałem sędziemu i zagadałem o polityce.
Potoczyła się rzecz o Francji, Anglii, Turcji, wystąpiły na stół rozliczne kombinacje i przypuszczenia. Marszałek decydująco rozstrzygał kwestie, prezes wyrażał niejakie wątpliwości, a
sędzia odwoływał się do swego szwagra, hrabiego Kobylańskiego, który już od dawna spoczywał w grobie.
Podano karty. Zasiedliśmy do preferansika. Przegrałem do moich gości kilkanaście rubli,
napoiłem ich herbatą i przy pożegnaniu raz jeszcze zapewniłem, że Cezarowi nic złego się nie
stanie.
Zapewnienie to nie było bynajmniej nieszczerym. Nie miałem i nie mam, jak wyżej powiedziałem, złego serca. Pomijając jednakże naturę mego serca, do umniejszenia w nim zawziętości przyczyniło się dane przez prezesa zapewnienie, że panna Lukrecja nie wyjdzie za
Cezara gołego.
– Zrobię go więc naprzód gołym, przez co usunę z drogi spółzawodnika, a potem (czytaj
po ślubie moim z panną Siekiernicką) zwrócę mu jego majątek i nawet zapłacę szkody i straty. Ale naprzód trzeba go usunąć.
Takim było moje postanowienie. Wskutek tego postanowienia napisałem do Cezara krótki
bilecik przypominając mu, że czas już uiścić się z honorowego długu. Na ten bilecik otrzymałem równie krótką odpowiedź:

Kochany stryjaszku dobrodzieju!
Bardzo przepraszam, żem się dotychczas nie uiścił. Musiałem jednakże pierwej uregulować moje interesa. Za parę dni będę kochanemu stryjaszkowi służył z dukatami. Do zobaczyska. Całuję rączki kochanego stryjaszka dobrodzieja. Przywiązany synowiec
Cezar.
Jakoż rzeczywiście, po upływie dwóch dni synowiec mój zjawił się i postawił przede mną
na stole wór z pieniędzmi.
– Tysiąc dukatów, jak jeden. Niech stryjaszek z łaski swojej przeliczy.
Zrobiło mi się tak, jakbym złapany został na gorącym kradzieży uczynku. Nie śmiałem
Cezarowi w oczy spojrzeć. Chowałem wzrok i spuszczałem go do ziemi, jak panienka, gdy
raka upiecze. Gotów już byłem odepchnąć pieniądze i powiedzieć Cezarowi:
– Weź to na powrót.
Lecz Cezar nie dał mi przyjść do słowa. Ująwszy się lewą ręką w bok i patrząc na mnie z
miną wyzywającą prawił:
– Proszę przeliczyć. Niech stryjaszek dobrodziej będzie łaskaw, przeliczy. Lękam się, ażebym nie został posądzonym, iż odwróciłem jakiego dukata z drogi jego przeznaczenia.
Zresztą, mogłem się omylić, pomimo że dwa razy liczyłem; mogłem zamiast dukatów dać
kulfony. Chociaż długi honorowe można kulfonami płacić, zaręczam jednakże słowem honoru, że to same obrączkowe dukaty, nowe i ważne, wprost spod stempla. Aż mnie oczy bolały,
gdym patrzył na nie. Proszę stryjaszka dobrodzieja liczyć.
Domawiając ostatnich wyrazów rozwiązał worek i wysypał , na stół kupę złota.
– Zachwycające dukaciki! Poczciwa panna Tekla! Daj jej Boże zdrowie, że nie pozwoliła
mi zginąć jak rudej myszy. Gdyby nie ona, nie miałbym dziś nawet tego, co za dawnych czasów synowie szlacheccy, którym ojcowie wyprawiając ich w świat dawali sto dukatów, sto
batogów i konia białego. Z całej staropolskiej wyprawy miałbym był tylko konia, i to nie
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białego, lecz srokatego, który jednakże tak się wsławił, że za niego husiatyńscy kontrabandziści dają mi gotówką sto dukatów. Niechże stryjaszek liczy pieniądze.
Wspomnienie o pannie Tekli zmieszało mnie albo raczej popsuło mi szyki. Stanęło mi w
myśli zapytanie:
,,Co za rolę w tej historii gra panna Tekla?”
Nie śmiałem jednakże wypowiedzieć tego zapytania głośno. Cezar prawił dalej:
– Kontrabandziści proponowali mi albo sprzedać im konia, albo zaciągnąć się z koniem w
ich służbę. Miałem więc do wyboru – i gdyby nie panna Tekla, która zapobiegła odstąpieniu
mojej dzierżawki i sprzedaniu remanentów, byłbym może w tej oto chwili prosił stryjaszka o
błogosławieństwo na latanie przez granicę z paczkami zakazanych towarów w trokach. Takie
życie podobałoby się mi, zwłaszcza po ostatniej w towarzystwie stryjaszka podróży, w której
miałem sposobność wypróbować i siebie, i konia. Bo pomimo żem przegrał zakład, zawsze
jednakże utrzymuję, że srokaty więcej wart od nieboszczyka karego. Wielka mi sztuka wyścignąć i kopyta wyciągnąć! Przynajmniej stryjaszek powinien by karemu jakiś pomnik postawić, taki, jaki świętej pamięci sędzina Zarębska stawiała srokom, pieskom i kotom. Proszę
stryjaszka liczyć pieniądze.
Nie do pieniędzy mi było. Zaabsorbowała mnie myśl, że planik, jaki sobie ułożyłem, został
zburzony. Cezar pozostawał przy dzierżawce i remanentach, Cezar nie był zrujnowany, a
więc nie zaprzestał być moim rywalem. Ta myśl rozbudziła na nowo całą moje na poły już
uśpioną nienawiść. Zacząłem chodzić po pokoju, a w głowie mojej formowała się burza wywracających po mózgu koziołki przypuszczeń, wniosków i zamiarów. Chciałem jakiś desperacki zrobić krok, ale sam nie wiedziałem jaki. Cezar tymczasem, pomilczawszy przez chwilkę, rzekł:
– E! kiedy stryjaszek nie chce liczyć, to ja stryjaszkowi ułatwię liczenie.
I począł ustawiać dukaty w kolumny, po dziesięć sztuk w każdej. Dziesięć kolumn stawiał
szeregiem, a obok w drugim szeregu drugich dziesięć, w trzecim trzecich itd. Z kupy złota
formował się powoli regularny czworobok. Ja zaś wciąż chodziłem i myślałem. W głowie
miałem odmęt. Z tego odmętu wyplątywała się powoli myśl współubiegania się z moim rywalem, a tą myślą, trzymając się nitki następstw, doszedłem do faworytów à l’anglaise i machinalnie zatrzymałem się przed zwierciadłem w celu spojrzenia na moje faworyty, które w
owej epoce mogłem już na salonach jodłeckich zaprezentować.
– Można stryjaszkowi powinszować faworytów – odezwał się Cezar, który w tej właśnie
chwili skończył układanie. – Śliczne są. Panna Lukrecja zachwyci się nimi. Cóż z tego, kiedy
to wszystko już na nic.
– Dlaczego? – zapytałem odwracając się i blednąc.
– Dlatego że już dała słowo.
– Komu?
– Mnie.
Osłupiałem. Cezar dodał:
– Tylko pod warunkiem, ażeby stryjaszek udzielił mi swoje błogosławieństwo. Perswadowałem jej, że bez tego można się obejść, ale ona się uparła i dlatego – tu przykląkł na jedno
kolano i głowę pochylił – błogosław, stryju.
– Precz! – krzyknąłem głosem, który był rykiem – precz!... z mego domu!... z moich
oczu!... precz!... precz!
Rzuciłem się na niego, pchałem go ku drzwiom rękami i całym ciałem, wypchnąłem do
sieni i drzwi zatrzasnąłem.
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VIII
Cezarze, uniosłem się i dlatego zaczynam moje pisanie od przeproszenia ciebie. Przepraszam cię. Jak najmocniej żałuję mego postępku, ale cię nie proszę o przebaczenie. Przeciwnie,
nienawidź mnie, jak ja nienawidzę ciebie. Nienawidzę ciebie za krzywdę, jakąś mi wyrządził
– krzywdę wielką, straszną, bolesną. Przez cale moje życie szukałem serca, szukałem nadaremnie, na koniec znalazłem i tyś mi je zabrał. Po kilkodziesięcioletnim skłopotaniu zawijałem już do portu tyś mnie wstecz cofnął. Więc ty i ja nie jesteśmy już dla siebie synowcem i
stryjem, ale dwoma rywalami, z których jeden ustąpić powinien drugiemu. Ustąp ty mnie, a
znajdziesz we mnie wdzięczność bez granic, wdzięczność, która ci do nóg się rzuci i będzie
cię błogosławiła, i o przebaczenie błagała. Ja tobie nie ustąpię, chyba że z drogi swojej zepchniesz mnie orężem. Ażeby dojść do Niej, przekroczyć musisz przez mego trupa. Jeszcze
raz przepraszam ciebie. Bądź zdrów. Kochający Ją, a nienawidzący ciebie całą duszy potęgą
Onufry Praźnicki.
Taki list, raczej takie ultimatum, wystosowałem do mego synowca natychmiast po scenie,
jaką z nim miałem, i zaraz też zacząłem się wybierać do Jodłek w celu rozmówienia się z
panną Lukrecją stanowczo. Zaciekłość moja była tak wielką, iż postanowiłem sobie niezłomnie: albo ją dostać, albo zginąć. Nie mogłem przenieść na sobie myśli, ażebym żył i widział ją
żoną nie moją. Postanowiłem więc dostać ją albo nie żyć. To moje postanowienie było tak
silnym, że bynajmniej nie zamierzałem jej nim straszyć. Chciałem z nią się tylko rozmówić i
potem do tej rozmowy dalsze moje zastosować postępowanie. Dlatego nie napisałem wręcz
do Cezara: ,,wzywam cię na samowtórny bój”, tylko dałem mu to do zrozumienia, formalne
wyzwanie zostawiając sobie na później.
Znowu czytelnik pomówi mnie o śmieszność, może nawet, co gorzej, o występność, o
zbrodniczość, o oburzające naturę zamiary. Godzenie stryja na synowca jest rzeczywiście
oburzającym. Sam to przyznaję. Pozwólcie mi jednakże, łaskawi czytelnicy, usprawiedliwić
się trochę przed wami.
Przypomnijcie sobie, jakim był punkt wyjścia dla mego życia. Czy mnie powiedział kto, że
jest w świecie coś bardziej godnego kochania niż kobieta? Anielka mi o tym nieco napomknęła, lecz się na napomknieniu skończyło. Nikt mi nie powiedział wyraźnie, ja sam się nie
domyśliłem, a dokoła siebie widziałem samych takich, których celem głównym było ,,dobre
ożenienie się.”
– Ten się ożenił dobrze, ów źle, ten się żeni dobrze, ów źle. Oto jaka przygrywka brzmiała
mi w uszach, od czasu jak zacząłem myśleć i rozumieć. Jeszczeż ja byłem lepszym niż inni,
bo na małżeństwo nie spekulowałem. Odsunąwszy na bok spekulacją, pozostało – kochanie.
Pragnąłem tedy pokochać kobietę. Pragnąłem znaleźć taką kobietę, którą bym pokochał pierwej, niżbym ją na ślubny poprowadził kobierzec, i w tym kierunku skupiłem wszystkie moje
moralne siły, nie wiedząc o tym, że gdybym je był podniósł o kilka stopni wyżej ponad żonę i
rodzinę, to do kochania miałbym przedmiot godny najwyższej potęgi miłości i najwyższej
potęgi poświęcenia, przedmiot, który by mnie podniósł, uszlachetnił, nauczył, dał spokój sumienia w największym nawet nieszczęściu i nastręczył żonę, za którą bym nie gonił. Znalazłaby się sama, wierna towarzyszka doli i niedoli – znalazłaby się może druga jaka Anielkakominiarzówna. Bo i dlaczegóżby się znaleźć nie miała? U nas tyle jest kobiet kochających,
zacnych! Nie znalazłem właśnie dlatego, żem szukał robiąc z szukania główne życia zadanie.
Kochające, zacne odwracały się od pustek mego serca. Pozostawały dla mnie same takie, których serca były także puste, jak moje – spekulantki albo lafiryndy. Z tych – jednych nie
chciałem ja, drugie nie chciały mnie. Pomiędzy nimi tłukłem się jak Marek po piekle, narzekając na brak serca w kobiecie. Gdy więc przy schyłku mego życia wydało się mi, że nareszcie serce znalazłem, chwyciłem za nie oburącz jak tonący za deskę – i stałem się zazdrosnym,
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śmiesznym i występnym. Dla zachowania tego serca dla siebie gotów byłem godzić na rodzonego syna, nie dopieroż na nierodzonego synowca.
Niech więc czytelnik ma mnie za trochę wytłumaczonego. W gruncie nie byłem bardzo
złym. Niemniej przeto, wściekły i rozkochany, wybierałem się do Jodłek.
Wybierałem się jak na wojnę doświadczony wódz. Przygotowywałem więc wszystko, co
mi posłużyć mogło do podbicia serca panny. Kazałem wymyć i oczyścić wiedeński powóz,
odświeżyć połysk skóry i brązów na lipskich chomątach, oczyścić konie, powycinać im pęciny i uszy, pouczesywać grzywy i ogony i poglansować kopyta. Stangretowi i lokajowi kazałem włożyć nową liberią: szafirowe z żółtymi wyłogami i herbowymi guzikami fraki, żółte
kamizelki, białe spodnie, kapelusze z kokardami i białe łosiowe rękawiczki. Dla większej
parady, Maksymowi, kozakowi odznaczającemu się zamaszystością i wąsami, poleciłem
ustroić się w jak najszersze szarawary, wpleść wstążkę w sełedec133 i konno przodem gonić
jako kurier. Sam wziąłem na siebie ciemnogranatowy frak, ciemnopopielate w prążki pantalony, białą kamizelkę, białą krawatkę, paliowe rękawiczki, lakierowane trzewiki, cylindrowy
kapelusz, złoto-brylantowe guziki do koszuli, na szyi zawiesiłem szkiełko, włosy miałem
uczesane à l'empereur d'Autriche134 to jest rozdwojone z przodu i z tyłu, wąsy à la Napoleon
III, faworyty à l'anglaise. Obejrzałem się w zwierciadle od stóp do głowy, oblałem się paczulą135 i wyświeżony, pachnący, wsiadłem do powozu zaprzężonego piątką dzielnych, siwych,
dobranych do miary, maści i temperamentu koni. Maksym na brudnokasztanowatym, długogrzywym ogierze posunął przodem. Michał rozwinął bat i huknął:
– Wio, ha-hi!
Powóz ruszył.
Jechałem, a serce mi mdlało. Nie byłem pewnym siebie, A nuż cała ta parada posłuży na
to, ażeby w triumfie odwieźć do Kiełbasek harbuza! Sto razy chciałem kazać nawrócić i sto
razy powstrzymałem się z wydaniem rozkazu. Walczyłem sam z sobą, aż walka ustała, gdy
powóz wtoczył się na podwórze jodłeckiego dworu i obiegłszy w półkole trawnik zatrzymał
się przed gankiem.
– Sąsiedzie! kopa lat! – witał mnie prezes prowadząc do salonu.
W salonie nie zastaliśmy nikogo. Korzystając z tego oznajmiłem prezesowi cel mego
przybycia. Powiedziałem mu wręcz;
– Zamiarem moim jest oświadczyć się o rękę panny Lukrecji.
Prezes się uśmiechnął.
– Upraszam prezesa o poparcie mego zamiaru,
– Najchętniej – odparł. – Tylko muszę kochanemu sąsiadowi otwarcie powiedzieć, że o to
samo proszony byłem wczoraj przez kogoś, co pana blisko obchodzi.
– Przez Cezara – podchwyciłem.
– Tak jest, przez Cezara... i przyrzekłem.
– Więc mnie prezes dobrodziej nie poprze?
– Przeciwnie. Jestem w tej sprawie ściśle neutralny, tym ściślej, że względem panny Siekiernickiej nie mam nawet doradczego prawa. Ona sama rozporządza swoją ręką i – dodał
trochę się zająkując – wczoraj... zdaje mi się... już rozporządziła.
Zrobiło się mi zimno i straszno. Prezes ciągnął dalej:
– Ciotka Tekla zapośredniczyła. Pożyczyła Cezarowi na częściowe spłaty tysiąc dukatów,
to jest oddała mu wszystko, co posiadała, przez co usunęła przeszkodę majątkową i doprowadziła do deklaracji. Panna Siekiernicka przyjęła oświadczenie się Cezara.
133

S e ł e d e c – Kozacy ukraińscy nosili ogoloną lub krótko ostrzyżoną głowę, jedynie na boku pozostawiali
długi kosmyk, który zaplatali w warkocz.
134
A l' e m p e r e u r d' A u t r i c h e (fr.) – jak cesarz austriacki.
135
P a c z u l a – roślina południowo-azjatycka o silnej woni, której liście po wysuszeniu używano dawniej do
wyrabiania pachnidel; tu: pachnidło.
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– Pod warunkiem – podchwyciłem.
– A tak, pod warunkiem, ażebyś pan udzielił mu swego błogosławieństwa. Było to bardzo
ze strony panny rozsądnie i oględnie. Ten warunek zasługuje na uznanie. Sądziłem...
Tu się prezes zająknął, a ja odparłem:
– Tego warunku Cezar dopełnić nie może.
– Oczywiście, jeżeli sąsiad dobrodziej sam starasz się o rękę panny Siekiernickiej. Ale,
otóż i ona.
W tej chwili panna Lukrecja weszła prowadząc Kasię za rączkę. Wchodziła powoli. Była
blada i smutna. Skłoniła się mi z daleka i uśmiechnęła, lecz przez ten uśmiech przebijała się
boleść cierpiącej duszy.
– Pan nas tak zaniedbał – rzekła.
– Pani! – odrzekłem.
– Myślałam, żeś pan chory. Rozpytywałam się o pana.
]Nie umiałem wytłumaczyć powodu mojej tak długiej nieobecności. Zresztą, nie potrzebowałem tłumaczyć. Tłumaczenie wisiało mi na twarzy w postaci faworytów. Snadź ona to
spostrzegła, bo się odezwała:
– Pan się odmieniłeś do niepoznania. Ale i ja także musiałam się zmienić. Nieprawdaż?
– Pani masz minę cierpiącej.
– Och!
Pokiwała smutnie głową i bolejące spojrzała w oczy panu Protowi.
– Czy pani czuje się niezdrową? – zapytałem.
– Bynajmniej. Jestem zdrowa, bardzo zdrowa. Kasiu, wszak prawda, że mama zdrowa?
– Mama płacze – odpowiedziało dziecię i przygarnęło się do niej.
– O, zdrajczyni mała! Kiedyż to widziałaś mnie płaczącą? Dziecko poczęło się pieścić.
Mnie przejęło na wskroś rozrzewnienie. Pan Prot zabrał głos:
– Pan Onufry przyjechał w interesie tyczącym się pani.
– Mnie?! – podchwyciła z oznaką przestrachu.
– Tak jest, pani. Pan Onufry, mój sąsiad, którego znam od dawna, którego przyjaźnią się
szczycę, który jest chlubą naszej okolicy, człowiek zacny, światły, poważny i pod względem
majątkowym niepodległy, obligował mnie, ażebym poparł jego żądanie, mające na celu
otrzymanie ręki pani.
– Ach! – krzyknęła panna Lukrecja i wzrok, w którym malowało się przerażenie, utopiła w
oczach pana Prota.
– Żądanie to popieram z całej duszy.
Podczas kiedy prezes mówił, a mówił powoli i z zastanowieniem, byłem na poły martwy.
Spuściłem oczy jak student i nie śmiałem spojrzeć na panią mego serca. To, co ona wyrzec
miała, wisiało nade mną niby wyrok mający rozstrzygnąć o śmierci lub życiu.
– Popieram z całej duszy – ciągnął prezes – i jeżeli odpowiedź pani będzie przychylną,
najpierwszy powinszuję pani wyboru. Pan Onufry Prażnicki jest partią tak dobrą, że gdybym
miał córkę na wydaniu i jej serce pana Onufrego wybrało, z otwartymi ramiony przyjąłbym
go na zięcia.
Byłem do głębi wzruszony. Moje sprawę popierać lepiej, jak to czynił prezes, było niepodobieństwem. Toteż serce moje przepełniło się dla niego wdzięcznością, która miała się już
wylać w wyrazach, gdy nagle następująca odbyła się scena. Panna Lukrecja krzyknęła:
– Panie!
I obiema rączkami uchwyciła za szeroką prezesa dłoń. Zbladła i drżeć poczęła. Oczy jej
nabrały wyrazu bolesnego. Drżenie ciała było spazmatyczne.
Po chwili dwa strumienie łez popłynęły po policzkach. Zasłoniła oczy chustką. Spazmatyczne drżenie ustało.
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– Pani – odezwałem się do głębi wzruszony, głosem, któremu starałem się nadać akcent
prośby – najczystsza intencja podyktowała mi krok, który uczyniłem. Posiadanie ręki pani
stało się najgorętszym moim życzeniem, najwyższym pragnieniem, najnieodzowniejszą potrzebą od chwili, w której cię po raz pierwszy ujrzałem. Jesteś panią mego losu. Rozstrzygaj,
wyrokuj!
Tu przyklęknąłem na jedno kolano i wyciągnąłem do niej ramiona.
Ona stała trzymając się prezesa za dłoń.
Kasia widząc jej łzy uderzyła w płacz. Prezes wyswobodził swoją dłoń z jej uścisku, wziął
dziecko na ręce i uspokajając je i tuląc, wyniósł się do drugiego pokoju, z drugiego do trzeciego i – znikł.
Zostaliśmy sam na sam.
– Pani – powtórzyłem ujmując ją za rękę – jesteś panią mego losu. Widzisz przed sobą na
klęczkach człowieka – tu ugiąłem i drugie kolano – który cię kocha, czci, uwielbia, który jeżeli nim wzgardzisz, wyjdzie stąd z rozpaczą w sercu.
– Czyż pan może przypuszczać, ażebym panem wzgardziła? – odrzekła.
Wzniosłem wzrok do góry. W jej oczach przez mgłę łez i smutku przebijał się czarowny
półuśmiech, którego przed chwilką ani śladu nie było. Ten półuśmiech stał się dla mnie
uśmiechem nadziei. Przycisnąłem jej rękę do ust i w uniesieniu zawołałem:
– Pani!
I nic więcej nie byłem w stanie mówić. Na mojej dłoni czułem delikatne pociskanie jej
paluszków. Za każdym pociśnięciem uniesienie moje rosło, potężniało, aż doszedłszy najwyższego potęgi stopnia wytłumaczyło się wyrazami:
– Lukrecjo! kocham ciebie!
A gdy te wyrazy wymówiłem, zdawało mi się, że echo odpowiedziało:
– Onufry! kocham ciebie!
Nie wierzyłem własnym uszom, bo nie wierzyłem szczęściu, którego się nie spodziewałem. Najwyższym moim marzeniem było, że panna Lukrecja wyjdzie za mnie, nie z miłości –
tej nie czułem się godnym, i nie z rachunku – zanadto wysokie miałem o niej wyobrażenie,
ażebym miał przypuścić spekulacją z jej strony – ale z przyjaźni.
Niech mi tylko sprzyja – takim było moje pragnienie.
Aż tu jej usta wymówiły wyraz:
– Kocham.
Nie wierzyłem temu. Pierwszy raz nie uwierzyłem wyrazowi z jej ust wychodzącemu.
Więc powtórzyłem nieśmiało:
– Lukrecjo! kocham ciebie!
– Onufry! kocham ciebie! – znów mi w uszach zabrzmiało.
– Boże! – zawołałem podnosząc ręce i oczy do góry – dzięki Ci! Znalazłem. Pani! winienem ci życie, więcej niż życie, o! więcej, stokroć, milionkroć więcej!
I wydeklamowałem ,,więcej” z piętnaście razy, chcąc wyraźnie powiedzieć, com jej właściwie winien, i nie mogąc znaleźć wyrazu malującego dosadnie to, co więcej jest niż życie.
Deklamując patrzyłem jej w oczy. Była uśmiechnięta, jakby do wniebowzięcia. Biło od
niej coś anielskiego. Łez i smutku ani śladu. Ich miejsce zajęło jakieś rozkoszne migotanie,
które się z całej jej postaci wydzielało i mnie olśniewało.
– Pani, czyż jestem godzien? – zawołałem po chwili.
I miałem już na języku: ,,Ażebyś weszła do przybytku serca mojego.”
Lecz ugryzłem się w język przypomniawszy sobie nagle, iż może wymówienie tych wyrazów byłoby świętokradztwem. Więc podstawiłem w ich miejsce następujące:
– Ażebyś mnie, niegodnego ciebie, pokochała?
– Usiądź pan obok mnie – była jej odpowiedź.
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I podniosła mnie z klęczek. Mówię wyraźnie ,,podniosła”, bo gdy mnie do góry drobniutką
swoją pociągnęła rączką, to w tej rączce była taka siła, jakby w żelaznej dźwigni, przyprawionej do kotła maszyny parowej o sile nie wiem ilu koni. Tak mi się oczywiście wydało;
złudzenie jednakże było zupełne. Panna Lukrecja podniosła mnie, posadziła na fotelu, sama
obok usiadła i rączkę swą z mojej dłoni wymknęła.
Obracałem się za nią jak słonecznik za słońcem. Wykręciłem się na fotelu ku niej i oczów
z niej nie spuszczałem.
Coś zaczęła mówić, lecz nie dosłyszałem pierwszych wyrazów. Dopiero uwaga moja
zwróciła się na następujące:
– Bo to, widzi pan, potrzeba, żebyśmy się rozmówili. Pan Cezar oświadczył się o moję rękę. Nie odmówiłam mu wyraźnie, bo żal mi było biednego chłopca. Odesłałam go do pana,
pewną będąc, że mu pan wyperswadujesz. Czyś wyperswadował?
– Pani – odbąknąłem – wyperswadowałem... to jest... to... tego... ten...
Czyż mogłem się przyznać, żem go za drzwi wyrzucił?
– Pan wzruszony – rzekła, czule patrząc na mnie. – I ja jestem wzruszoną. Nie uważałeś
pan, jakem zbladła i zadrżała, gdy prezes mówił?
– Uważałem.
– Prawda, żem bardzo zbladła?
– Prawda.
Usta panny Lukrecji opromienił uśmiech zadowolenia.
– Owóż trzeba, żebyśmy się rozmówili. Ja pana kocham!
– Pani! – zawołałem robiąc ruch ku osunięciu się na kolana. Panna Lukrecja przytrzymała
mnie na fotelu.
– Kocham pana, ale tego nie powiem i nie okażę nikomu, tylko panu.
– O, pani! – podchwyciłem.
– Tylko jednemu panu. Bo moja miłość to mój skarb najdroższy, o który – tu uśmiechnęła
się z przymileniem – trzeba panu wiedzieć, jestem zazdrosną. Więc że pana kocham, nie powiem i nie okażę nikomu, tylko panu, i wymagam, żebyś także nie mówił i nie okazywał, że
mnie kochasz, nikomu, tylko mnie. Może się panu to żądanie wydaje dziwacznym?
– Pani – odrzekłem – zadaniem całego mego życia będzie: pełnić twoje żądania, wykonywać rozkazy.
– Owóż, wobec ludzi bądź pan ze mną jak przedtem, jak zwykle. I ja tak samo będę z panem. Bo ludzie prawdziwego uczucia nie pojmują, szczególnie – dodała ciszej – ludzie tutejsi.
Pan Prot – najlepszy człowiek, panna Tekla – najzacniejsza kobieta, ale...
Tu zrobiła gest tłumaczący się wyrazem „poziomi”.
– Trzeba więc, ażebyśmy nie rzucali im pod nogi naszego skarbu. Czy pan uznajesz moje
powody?
– O! jak najzupełniej.
– W ich oczach niech będę tylko pańską narzeczoną, przyszłą żoną, niczym więcej.
Mnie też o nic więcej nie chodziło. To więcej, co znalazłem, było dodatkiem nadzwyczajnym, niespodzianym, który chętnie gotów byłem schować, zakryć nieprzebitą przed oczami
ludzi zasłoną, z obawy, aby kto nie skradł mi tego znalezionego skarbu.
O, jakże byłem szczęśliwy!
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IX
Jakże byłem szczęśliwy!
Szczęścia najbliższym następstwem było to, że stałem się roztargnionym. Jadąc z powrotem do Kiełbasek byłbym wielce ambarasowany, gdyby kto zapytał mnie na przykład o maść
moich koni lub o imiona moich służących. Wątpię, czy potrafiłbym sam siebie nazwać. Jechałem nic nie widząc, nic nie słysząc i myśląc głęboko – o niczym.
Przepraszam, nie o niczym – o moim szczęściu, tylko w sposób tak mętny i chaotyczny, że
szczęście pochłaniało myślenie i dlatego pierwsze było wszystkim, drugie niczym.
Ani się spostrzegłem, jak zaleciałem do Kiełbasek. Napisałem wyraz ,,zaleciałem” i nie
przekreślam go. Nie jechałem bowiem, tylko leciałem. Konie kłusowały, powóz się toczył,
Michał palił z bata, Jan kiwał się, drzemiąc, na koźle; lecz dla mnie wszystkie te jazdy właściwości nie istniały, bo byłem z nimi tylko ciałem, a duchem śmignąłem przez powietrze i
jednym rzutem przeniosłem się z Jodłek do mego rodzinnego gniazda.
I kiedym nie czując pod sobą ziemi do tego gniazda wchodził, zaszedł mi drogę chłop z listem w ręku.
– Czego chcesz? – zapytałem niecierpliwie. Zapytany pokłonił się i wyciągnąwszy rękę z
listem odpowiedział:
– Pismo, panie.
– Od kogo?
– Taż od pana Cezara. Odpowiedź na to pismo, z którym mnie wielmożny pan posłał. Wyrwałem mu list z ręki i rzuciłem okiem na adres:

Wielmożnemu Jmci Panu
Onufremu Prażnickiemu,
najukochańszemu stryjaszkowi i dobrodziejowi w Kiełbaskach
– Czego on chce ode mnie? – mruknąłem do siebie i cisnąłem list na stół nie rozrywając
pieczęci na kopercie.
Nie byłem w stanie czytać.
Nie rozbierając się z galowego stroju zacząłem chodzić po pokoju. Weszli ekonom, gorzelany, karbowy i leśniczy i stanęli przy drzwiach szeregiem, trzymając czapki w ręku i nastroiwszy miny do słuchania rozkazów. Nie widziałem ich. Chrząkali i tupali. Nie słyszałem.
Chodziłem wciąż. Zatrzymałem się raz przed nimi i rzekłem:
– Żenię się. Pokłonili się mi razem wszyscy czterej i wszyscy czterej razem składali jakieś
życzenia, których do końca nie dosłuchałem.
Zatrzymałem się znów przed nimi. Ekonom zagadał o ilości morgów zaoranych, gorzelany
o zacierach, karbowy o korcach, leśniczy o sagach. O co im jednakże chodziło? Nie wiedziałem. Dałem im wszystkim jeden ogólny rozkaz: robić, co się któremu podoba. Pokłonili się i
odeszli.
Chodziłem wciąż, aż się zmęczyłem. Rzuciłem się na kanapę, wyciągnąłem nogi, oparłem
o poręcz głowę i jak byłem, w ubraniu, zasnąłem, kołysany marzeniami, które były rajskie.
Przypominam czytelnikowi, co na początku tej trzeciej części powiedziałem, że ten płomień, którego dym wytwarzał marzenia, podłożony był diabelską ręką. Więc choć marzenia
nie były młodocianymi, ale fantastycznością młodocianym nie ustępowały, tak jak woskowe
kwiaty, skropione różanymi, jaśminowymi, lewkoniowymi, fiołkowymi i różnymi innymi
olejkami – barwą, świeżością i wonią nie ustępują naturalnym. Można by z nich zrobić kwietnik trwalszy nawet niż z naturalnych.
Obudziłem się, przetarłem oczy i zawołałem:
– To był sen!
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Byłbym może w senność mego szczęścia uwierzył, gdyby nie frak, nie pantalony, nie lakierowane trzewiki i biała kamizelka, które przypominały mi całą rzecz od samego początku.
Począłem w myśli opowiadać sobie historię całego upłynionego dnia. Po nitce wypadków
doszedłem aż do owego chlopa-posłańca, który wręczył mi odpowiedź Cezara na mój list.
Przypomniałem sobie treść mego listu.
Przypomniałem ją sobie i zadrżałem. Strach mnie przejął.
– A nuż Cezar w literalnym znaczeniu weźmie wyrazy:
,,Ty i ja nie jesteśmy już dla siebie synowcem i stryjem, ale dwoma rywalami, z których
jeden ustąpić powinien drugiemu?” A nuż ustąpić nie zechce? A nuż odpowiada mi tymi samymi wyrazami, którymi go wyzwałem: ,,Nie ustąpię tobie, chyba że z drogi swojej zepchniesz mnie orężem. Ażeby dojść do niej, przekroczyć musisz przez mego trupa?” Wyrazy
te wydały się mi olbrzymim głupstwem. Trzebaż było, ażebym się takiego głupstwa dopuścił!
Zawstydziłem się sam siebie. Wziąłem list do ręki i obejrzałem kopertę z wierzchu. Na kopercie wyraźnie stało: „Najukochańszemu stryjaszkowi”.
To ,,najukochańszemu” i „stryjaszkowi” dodawało mi nieco otuchy.
Więc on ma się zawsze za mego synowca.
Ale to stało tylko na kopercie. A wewnątrz co?
Ręce mi drżały. Bałem się rozłamać pieczęć.
Bo też, wyznać potrzeba, położenie moje było jednym z najbardziej drażliwych. Chcąc być
z czytelnikiem szczerze i otwarcie, przyznam się, iż naprzód w oczy zajrzał mi strach śmierci.
Ten strach był wytworem ogromu szczęścia.
„Otóż i masz! – rzekłem sam do siebie. – Sięgam już po szczęście ręką, już je prawie
trzymam w garści. Ale jeżeli on zajdzie mi w drogę z pistoletem w ręku i z wyrazami na
ustach: „Najukochańszy stryjaszku dobrodzieju, nim garść ściśniesz, pierwej rozprawmy się.
Ja wyzwany, do mnie należy pierwszy strzał”.
I wyobraźnia malowała mi Cezara z pistoletem w ręku, z szyderskim na ustach uśmiechem.
Ale któż temu winien?
W sumieniu odpowiadałem sobie: „Ja, ja sam.”
Rozebrałem się i poszedłem do łóżka. Nadaremnie jednakże przywoływałem sen. Przed
oczami stała mi wciąż groźna postać Cezara. List jego spoczywał na stole, nieczytany i nierozpieczętowany. Brałem go co chwila do ręki i co chwila kładłem. Na koniec do takiego
przyszedłem postanowienia:
„Dowiedzieć się o nieszczęściu jest zawsze za wcześnie. Niech więc to będzie jak najpóźniej.”
Zamknąłem więc list do biurka, odczytanie jego odłożywszy na kiedyś.
Źle zrobiłem. Stworzyłem bowiem dla siebie stan nie ustającej grozy, wiszącej nad moją
głową w postaci tajemnicy osłoniętej pieczęcią mego synowca. W biurku spoczywała dla
mnie kwestia życia lub śmierci. Do życia przywiązywało się szczęście; do śmierci – także
wprawdzie szczęście – szczęśliwość przyszła, o której wiedziałem z katechizmu i kazań, która
jednakże, ze wstydem wyznać muszę, nie bardzo mnie pocieszała. Wolałem pierwszą; o drugiej przyrzekałem sobie pomyśleć przy sposobności.
Prosiłem Boga, ażeby list Cezara nie zawierał w sobie nic groźnego. Niemniej przeto mogąca być w nim zawarta groźba oddziaływała na mnie i czyniła mnie lękliwym – lękliwym
wobec siebie samego, wobec niej, wobec wszystkich. Nie miałem nieograniczonej w sprawie
szczęścia wiary, bo ograniczała ją – tajemnica. Z tego to głównie powodu w zachowaniu się z
moją przyszłą byłem taki, jak chciała. Nie okazywałem przed ludźmi mojej miłości – inaczej,
wyrażając się figurycznie, nie rzucałem im mego skarbu pod nogi. Panna Lukrecja była ze
mnie bardzo zadowoloną.
– Doskonale, po mistrzowsku pojąłeś pan swoję rolę rzekła raz do mnie, gdy znaleźliśmy
się sam na sam, co nam się bardzo rzadko trafiało.
Unikała sam na sam.
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– Co też to pana musi kosztować! Sądzę po sobie. Zadaję sobie przy ludziach gwałt, który,
dzięki Bogu, wkrótce się zakończy.
O ślubie mówiła z całą swobodą, jak o tańcującym wieczorku. Rozpowiadała o ślubnej
sukni, o welonie, o wieńcu, o ufryzowaniu głowy. Były to rozmowy, które prowadziła ze mną
na osobności, kiedy uczucie można było wylewać jak wodę z pełnego dzbana. Zajmowała się
z drobiazgową ścisłością ubraniem nie tylko swoim, ale i moim. Wiedziałem, jaki powinienem włożyć frak, jaką kamizelkę, jak zawiązać krawatkę. Wydawało się mi, że są to rzeczy
nadzwyczaj ważne. Słuchałem jej instrukcyj z pewnym nabożeństwem, którym umiała natchnąć mnie do wszystkiego, co z jej ust wychodziło.
Przy ludziach, jeżeli kto wspomniał o naszym ślubie, rumieniła się lub bladła i nie chciała
o tej materii rozmowy prowadzić. Przybierała minę taką, jakby to jej wielką sprawiało przykrość.
Kiedym jej mówił, że ją kocham, odpowiadała zawsze, że i ona kocha mnie. Odpowiedź ta
zadowalała mnie. Byłem pewnym jej serca, pewnym mego szczęścia, gdyby nie fatalna tajemnica, ciążąca na mnie jak zmora.
Bywając w Jodłkach z tytułu narzeczonego najczęściej, jak było można, dostrzegłem
szczególnego wyrazu, z jakim panna Tekla na mnie patrzała. Przypisywałem to temu, że ciocia (tak ją poufalsi tytułowali) sprzyjała Cezarowi i zawiódłszy się w nadziei skojarzenia stadła, które swoją moralną i materialną wspierała pomocą, była na mnie zagniewaną. Nie zawiodłem się. Panna Tekla gniewała się na mnie i wręcz mi to oświadczyła, gdym ją razu
pewnego przy zdarzonej sposobności zaczepił z przeprosinami.
– Pani powinna by mi wybaczyć – rzekłem.
– Pan mnie osobiście nie obraził ani nie ubliżył – odrzekła. – Jeżeli mam do pana żal, to
dlatego, że zburzyłeś szczęście młodego człowieka.
– Więc cóż miałem począć? – zapytałem. – Poświęcić się?
– Ach! o poświęceniu nie mówmy – przerwała. – Jest to wyraz, którego nie lubię. Pełnienie powinności nazywają ludzie poświęcaniem się.
– Więc, podług pani, powinnością moją było ustąpić Cezarowi?
– Jeżeli mam panu szczerze powiedzieć: było.
– Nawet w razie, jeżeli panna Siekiernicka nie kocha Cezara?
– Nawet, a to dlatego, że ona nie kocha ani pana, ani pańskiego synowca.
Wymówiwszy te wyrazy panna Tekla zrobiła całym ciałem. rzut taki, jakby się ich
brzmienia zlękła. Ja sposępniałem! lecz nagle przypomniałem sobie, co mi panna Lukrecja
mówiła o skarbie i o rzucaniu tego skarbu pod nogi. Więc uśmiechnąłem się i odparłem:
– Dlaczegoż mnie nad mego synowca przełożyła?
– Nie do mnie należy mieszać się w te rzeczy – odrzekła panna Tekla.
– Przeciwnie – podchwyciłem. – Pani sprzyja pannie Lukrecji?
– O! i bardzo. Ona tak kocha moje wnuczęta!
– Owóż, dlatego że pani jej sprzyja, to należy, ażebyś pani mieszała się w tę rzecz, która ją
tak blisko obchodzi. W imię przeto tego sprzyjania pozwalam sobie zapytać panią jeszcze raz:
dlaczego panna Lukrecja mnie nad mego synowca przełożyła?
– Pozwolisz mi pan być zupełnie otwartą?
– Proszę.
– Lukrecja kocha dzieci Prota i dla nich przełożyła pana nad pańskiego synowca. W tej
preferencji jakie nią kierowały pobudki – nie mam potrzeby panu tłumaczyć. Pan je sam zrozumiesz. Jako pańskiej żonie łatwiej jej będzie oddawać się dzieciom; jako żonie pana Cezara
byłoby trudniej. Dlatego to właśnie byłam za panem Cezarem, jako młodszym od pana i –
wyznać muszę – stosowniejszym, podług mego mniemania, na męża dla panny Lukrecji niż
pan.
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Przypomniała mi się scena z Kasią, podpatrzona w lipowej alei. Tłumaczenie więc przez
pannę Teklę powodu, dla którego panna Lukrecja oddaje mi rękę, wydało się mi co najmniej
wątpliwym. Nie mogłem jednakże w bliższe wdawać się objaśnienia, bo musiałbym pod nogi
jej rzucić skarb. Więc odpowiedziałem:
– Jakkolwiek bądź, panna Lukrecja jest panią własnej ręki. Wybór miała wolny. Wybrała
mnie. Czyni mi to zaszczyt, z którego lekkomyślnie zrzekać się nie myślę i nie mogę.
– I którego ja panu serdecznie winszuję, pomimo że wolałabym, ażeby był spotkał pana
Cezara – podchwyciła. – Jest to moje osobiste mniemanie. Mogę się mylić i zapewne mylę
się, bo wszyscy, z kim o tym zdarza się mi mówić, są tego zdania, że Lukrecja dobry zrobiła
wybór.
– Wyjąwszy pani – rzekłem żartobliwie.
– Nie wyjmując i mnie – odparła. – Mam, i miałam pana za człowieka zacnego i nic dotychczas tej opinii mojej nie zachwiało, nawet pańska zawziętość.
– Zawziętość? – zapytałem zdziwiony. – A toż w czym?
– We wiadomym zakładzie.
– Tysiąc dukatów leżą nie tknięte – podchwyciłem. – Każdej chwili gotów jestem uczynić
z nimi, co pani rozkaże. Nie uważam ich za moją własność.
Panna Tekla odpowiedziała na to dobrotliwym uśmiechem i wyciągnęła do mnie rękę, którą ja ucałowałem.
– Tegom się po panu spodziewała – dodała – bo jakkolwiek nie był to dla pana Cezara
dług uciążliwy, zawsze jednak był to dług. A dla młodego człowieka nie posiadać nic innego,
tylko dług, nie jest to nader silna podstawa. Mogłaby się pod nim zachwiać i przyprawić go o
bardzo bolesny, bo moralny upadek.
– Więc się pani na mnie nie gniewa? – podchwyciłem.
– Nie.
– I przebacza mi?
– Przez pół.
Pocałowałem ją w rękę znów i strzeliła mi w głowie myśl użycia jej jako pośredniczki pomiędzy mną a Cezarem. Lecz w tej myśli był sęk, a tym sękiem był wstyd. Trzeba było bowiem przyznać się, żem się bał otworzyć list. Z tego wypadło, że ażeby panny Tekli móc użyć
jako pośredniczki, należało pierwej odważyć się na otworzenie listu. Postanowiłem więc sobie niezłomnie otworzyć.
Natychmiast po powrocie do Kiełbasek przystąpiłem do tego uroczystego aktu. Drżącą ręką rozłamałem pieczęć, otworzyłem kopertę, wyjąłem list i przebiegłszy go oczami, zawołałem głośno:
– Tfu!
List był następującej osnowy:

O spychaniu kochanego stryjaszka z mojej drogi orężem, o dojściu do niej przekraczając
przez stryjaszkowego trupa ani myślę. Nie taka ona droga, żeby dla niej tyle sobie zadawać
fatygi. Co się zaś tyczy wypchnięcia mnie za drzwi, smutny to był wypadek, alem się tym
pocieszył, że gdyby to był kto inny, nie szanowny stryjaszek, tobym mu kości połamał.
Śmiałem się z tego wypadku do rozpuku. Zwykle wypychają za drzwi upominających się
wierzycieli. Stryjaszek wypchnął uiszczającego się dłużnika. Raczy najukochańszy stryjaszek
dobrodziej przyjąć... etc.
Jeszcze raz głośno splunąłem i zrobiło mi się lekko i swobodnie. Memu szczęściu nie zagrażało już nic, nic! Droga do niego stanęła przede mną otworem, droga szeroka, gładka, trakt
bity, gościniec ujeżdżony przez miliony, miliony ludzi, którzy przede mną prowadzili narzeczone do ołtarza. Miałem już ją tylko poprowadzić przed ołtarz i zaprzysiąc jej miłość, wier-
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ność, opiekę. Z jakimże uniesieniem myślałem o tej przysiędze! Jakże, niby do komunii,
przygotowywałem się do niej! Jak myślałem, jak to ją będę kochał, jak to będę jej wiernym,
jak będę się nią opiekował!
Było to przygotowywanie się moralne. Lecz obok tego nie zaniedbywałem i innych. Odnowiłem dom. Zmieniłem wszystkie meble i wszystkie sprzęty. Jej pokój starałem się zrobić
pieścidełkiem pod względem wygody i smaku. Zaopatrzyłem go w puchy, w kobierce, w zasłony, w kanapy, w gotowalnie, w gotowalniane przybory w taki sposób, ażeby kiedy będzie
spała, ani promyk światła, ani brzęczenie muszki spać jej nie przeszkodziło; kiedy będzie
czuwała, aby nie zbrakło jej na najmniejszej drobnostce. A z tych drobnostek każda była
przedmiotem sztuki, zacząwszy od srebrnych odlewów na ramach zwierciadła, od misternych
kolumn, które te ramy podtrzymywały, a skończywszy na szczoteczce do zębów, na której
trzonku ze słoniowej kości wyrzeźbiona była historia romansu słowika z różą.
Kosztowało mnie to – nie powiem ile, ażeby, broń Boże, czytelnik nie pomyślał, iż żałowałem pieniędzy, że rachowałem się z groszem. Nie, o, stokroć nie! Sprzedałem krescencją136
na pniu, sprzedałem las, wziąłem z góry trzy raty arendy, dopożyczyłem i z rozkoszą wydawałem – z rozkoszą dlatego, żem był stary i młodą brałem żonę. Chciałem więc ją olśnić,
ażeby zapomniała o moim wieku, ażeby do tej miłości, którą mi wyznała, dodała jeszcze
odrobinę wdzięczności.
Przygotowałem wszystko przed ślubem.
Ludzie mówili, że ona mnie nie kocha, że idzie za mnie dla dzieci pana Prota. Śmiałem się
w duchu z ludzi i myślałem sobie:
,,To panna Tekla musiała tę wieść w kurs puścić. Niech ludzie gadają: co to mi szkodzi?
Zagadają inaczej po ślubie”.

X
I stanąłem z nią przed ołtarzem.
Była to chwila uroczysta. Do opisania jej potrzebuję zebrać i skupić wszystkie wspomnienia, bo wspominając o niej mąci mi się w myśli.
Zaprosiłem mnóstwo gości, całe sąsiedztwo, wszystkich bliższych i dalszych krewnych i
powinowatych, chciałem bowiem świat cały mieć mego szczęścia, mego triumfu świadkiem.
Zjechali się – wielu z ciekawości oglądania młodej pary, której męska połowa zadawała kłam
wyrazowi ,,młody”. Zjechali się i napełnili obszerne salony jodłeckiego dworu, przysposobionego do weselnej ceremonii. Była w pogotowiu uczta ze wszystkimi dodatkami. Rok żałoby dla pana Prota już był upłynął. Miała więc być muzyka, tańce, słowem, wesele – jak to
mówią – całą gębą.
Goście zjechali się i czekali – to jest czekaliśmy, bo i ja z nimi – na pannę młodą, która się
ubierała do ślubu. Przed domem czekało mnóstwo powozów mających całe weselne zgromadzenie odwieźć do parafialnego, o pół milki odległego kościoła.
Ubierała się długo. Co chwila oczy zgromadzonych zwracały się na drzwi, którymi miała
wejść. Aż po długim oczekiwaniu weszła panna młoda, królowa ceremonii, moja gwiazda,
jasna, olśniewająca, zachwycająca; weszła wniesiona na obłoku gaz i tiulu, które ją otaczały,
na skrzydłach szarf i wstążek, które za nią i nad nią leciały; weszła bez szelestu, cicho, biała
jak łabędź płynący na fali. Jak była ubraną? Nie wiem. Z całego jej stroju uderzył mnie w
oczy tylko uwity z mirtu i pomarańczowych kwiatów wianek, który ślubny, długi, obłoczysty
przytrzymywał welon.
136

K r e s c e n c j a – tu; zboże, zbiory.
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Goście otoczyli mnie i składali mi powinszowania.
Jej wejście stało się hasłem odjazdu. Rozstąpiono się dla niej. Lecz ona, zamiast iść naprzód, cofnęła się i potoczywszy okiem dokoła, drżącym zapytała głosem:
– Gdzie dzieci? moje dzieci?
– Dzieci, dzieci – poszedł szept w tłumie, z którego po chwili wynurzyła się panna Tekla w
towarzystwie wnucząt.
Panna Lukrecja posunęła się ku nim, przysiadła i poczęła je kolejno całować i ściskać. Ciche jej łkanie uderzyło słuch zapatrzonych na nią gości. Kasia się rozbeczała i wołała:
– Mamo!
Był to widok rozrzewniający – to jej pożegnanie z dziećmi. Pan Prot łzy ocierał. Mnie robiło się także łzawo. Widziałem w tłumie niejedne oczy ubrylantowane wiszącymi na rzęsach
kroplami.
Na koniec zerwała się, chustkę do ócz przyłożyła i szybko wyszła na ganek. Za nią pogarnęli się wszyscy.
I wsiadła naprzód do karety pana Prota ona z drużbami, potem wsiadłem do mego wiedeńskiego kocza ja z drużkami. Za nami pociągnął się szereg różnych powozów.
Jazda trwała krótko. Zajechaliśmy przed otwarty kościół. Przeze drzwi, w głębi przed ołtarzem, widać było czekającego księdza. Drużbowie wzięli pod ramiona ją, drużki mnie i poszliśmy, i stanęliśmy przed ołtarzem. Ksiądz się zbliżył. Uklękliśmy na pierwszym stopniu.
Rzuciłem okiem dokoła. Goście otoczyli ołtarz i patrzyli nam w oczy. Na lewo, we drzwiach
zakrystii, ujrzałem Cezara. Stał, uśmiech mu na ustach wisiał, palcami wąsy gładził; zdawało
mi się, że w oczach jego widziałem wyraz drwiący. Obok niego stał prezes. Skrzyżował ręce
na piersiach, głowę podniósł do góry i poważnie patrzył przed siebie. Cezar mu coś do ucha
szepnął. Prezes się uśmiechnął.
W tej chwili ksiądz, zakończywszy wstępne pytania, ręce nam złączył i stulą związał.
Spojrzałem na nią. Zbladła i drżała jak wówczas, kiedym się jej oświadczał.
Ksiądz począł dyktować rotę przysięgi, powiedział:
– Ja...
Powtórzyłem za księdzem:
– Ja...
Powtórzyła, chociaż nie powinna była, i ona:
– Ja...
Lecz to ,,ja” w jej ustach wyciągnęło się w przeraźliwy krzyk, podniosło się do najwyższej
potęgi głosu i głos raptem się urwał niby zbytecznie wyciągnięta struna. Lukrecja się zerwała,
ręce do góry wyciągnęła, wzrok jej strzelił dzikim jakimś obłąkaniem, zachwiała się i na
stopnie ołtarza bokiem. upadła. Spod mirtowego wianka lunęła krew.
– Zemdlała! – rozległy się okrzyki. – Wody! soli! octu! Tłum się cisnął koło niej. Porwano
ją na ręce i wyniesiono z kościoła.
Mnie przez oczy przesunęła się czarna jakaś chmura, a gdy przeszła, podniosłem się z kolan i ujrzałem w kościele samego jednego Cezara, na tym co przedtem miejscu, z tym samym
co przedtem na ustach uśmiechem. Ujrzawszy go krzyknąłem:
– Cezarze! ratuj!
– Czy stryjaszek także mdleje? – zapytał podchodząc ku mnie.
– Gdzie ona? – odpowiedziałem zapytaniem.
– W podróży do Jodłek. Ślub odłożony na czas nieograniczony. Goście czekają przed kościołem, chcą stryjaszkowi powiedzieć ,,do zobaczyska”.
– Chodźmy – rzekłem.
Cezar podał mi ramię i bardzo dobrze zrobił, gdyż uczułem się nagle tak osłabionym, że
kto wie, czy o własnych siłach zdołałbym wyjść z kościoła.
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Przed kościołem rzeczywiście zastałem ugrupowanych w mniejsze i większe kupki weselnych gości. W każdej kupce rozprawiano o nadzwyczajnym wypadku. Gdy mnie ujrzano,
wszyscy pogarnęli się ku mnie i pocieszali wyrazami, których sensem i treścią było, że ,,co
się przewlecze, to nie uciecze”.
Opowiadano o szczegółach zemdlenia.
– Gdy oczy otworzyła – mówił jeden z drużbów – zawołała: ,,panie Procie!” i potem wciąż
powtarzała: ,,Prot, Procie, Prot” – ale była nieprzytomną, oczy miała jakby obłąkane.
Dobrze, że dodał, iż była nieprzytomną, bo mnie to ubodło, dlaczego nie zawołała: ,,panie
Onufry!” Gdyby była przytomną, niezawodnie jej myśl zwróciłaby się tam, gdzie poszło serce, to jest ku mnie. Więc rzekłem do siebie w duchu: ,,co się przewlecze, to nie uciecze.” I
żegnałem gości zapraszając ich na wesele.
– Jak tylko panna młoda przyjdzie do zdrowia.
Goście ściekali mi ręce, pocieszali i żegnali:
– Do zobaczyska.
Współczucie dla mnie było ogólne. Czytałem je w oczach wszystkich sąsiadek, czułem na
własnych policzkach, wycałowanych przez sąsiadów.
Wyściskali mnie, wycałowali, powóz po powozie odjeżdżał i skończyło się na tym, że pozostałem sam z Cezarem, który po chwili milczenia, z rozkraczonymi nogami stanął przede
mną, splecione w palcach ręce w dół wyprężył i w następujące odezwał się słowa:
– No, stryjaszku, cóż będzie teraz?
Popatrzyłem mu w oczy pytającym wzrokiem, bo nie miałem na jego pytanie odpowiedzi.
– Chyba gdzie jedźmy, ale dokąd; do Kiełbasek, gdzie zostałem za drzwi wyrzucony? czy
do Jodłek, gdzie dostałem harbuza? Ha, co o tym stryjaszek myśli?
Ja nic nie myślałem, więc nie mogłem dać odpowiedzi. Dał ją więc Cezar sam:
– Wypadałoby do Jodłek, w celu doglądania półstryjenki w chorobie.
Te wyrazy rozbudziły mnie z pewnego rodzaju moralnego odrętwienia, w jaki byłem
wpadł. Wyprostowałem się i rzekłem.
– Do Jodłek.
– Wypada, stryjaszku, i mnie z sobą zabrać, bo potrzeba będzie zapewne doktorów i lekarstw, w zwożeniu których wprawiłem się pod dyrekcją, pod dyrekcją... tfu! nie wiem, jak ją
zatytułować: czy po dawnemu panną, czy stryjenką, stryjeneczką, stryjenią?
– Jedź ze mną – rzekłem udobruchany mowy Cezara tonem, w którym dzwoniło współczucie – może doprawdy potrzeba będzie lekarzy i lekarstw.
W drodze pomiędzy mną a moim synowcem nastąpiła jak najzupełniejsza zgoda. Cezar zaręczał klnąc się honorem, że ani trochę nie żałuje za panną, którą mu, jak się wyrażał, sprzed
nosa zabrałem.
– Bo, proszę stryjaszka, co ja bym z nią robił, gdyby była ze mną przed ołtarzem taką wyprawiła komedią.
Wyraz ,,komedia” oburzył mnie. Ofuknąłem go za to.
– To niech będzie niekomedia, koniec końcem zemdlała i głowę sobie rozbiła; to znaczy,
że będzie mdlała i chorowała, i ciągnęła męża na lekarzów i lekarstwa. Stryjaszek może się
pociągnąć, bo stryjaszek ma pięć razy tyle, co ja, i coś tam podobno uskładanych kapitałów.
Mógłby jeszcze lepiej pociągnąć się pan Prot, który ma dwadzieścia razy tyle, co stryjaszek,
tylko to nieszczęście, że on uparł się pozostać wdowcem na całe życie. Szczególny upór!
Głupstwo zrobił, że przysiągł. Miałby gotową matkę dla swoich dzieci, które ona tak strasznie
kocha.
Nie przywiązywałem najmniejszej uwagi do gadania Cezara. ,,Ot – myślałem sobie – plecie, co mu ślina na język przyniesie.”
Słuchałem też nic nie odpowiadając, a on plótł:
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– Toż ja za nią nic a nic nie żałuję i nawet czuję dla stryjaszka wdzięczność za uwolnienie
mnie od tego szczęścia, które sprowadził stryjaszkowi nieboszczyk kary przez to, że mi poplątał interesa, a z tego poplątania wynikła zwłoka. Gdyby nie kary i nie ten zakład, powód
zwłoki, który moje plus zmienił raptem na minus, byłbym już dziś poważnym śród obywatelstwa człowiekiem, mężem i w perspektywie ojcem. Lepiej się stało, że tak się nie stało. Wolę
ją na stryjenkę. Będę do niej mówił ,,stryjeniu”, ona do mnie ,,Ceziu”. Wszak stryjaszek nie
będzie zazdrosnym mężem?
Nie miałem już czasu odpowiedzieć na to zapytanie, zadanym bowiem było w chwili, kiedy powóz zatrzymał się przed gankiem.
Wyskoczyłem z powozu, wbiegłem, jak mogłem najprędzej, po schodach na ganek i w sieniach spotkałem pana Prota. W twarzy jego widzieć się dawało lekkie pomieszanie.
– Co? jak? – zapytałem.
– Chora – odrzekł, ramionami wzruszając, – Dziwne symptomata.
– Cóż przecie?
– Alboż ja wiem! Jest przy niej ciotka Tekla.
– Czy wolno ją odwiedzić?
– Zapewne panu wolno – odparł z gestem oznaczającym wątpliwość. – Trzeba jednakże
ciotkę Teklę uprzedzić.
– Trzeba po lekarza – odezwał się Cezar.
– Koniecznie – odpowiedział prezes.
Ta odpowiedź zmieszała mnie. Odwróciłem się do Cezara i rzekłem rozkazującym tonem:
– Siadaj do mego powozu i ruszaj co koń wyskoczy!
Weszliśmy do salonu. Prezes posłał pannę służącą z zapowiedzeniem, że przyjechałem, i
wkrótce po jej odejściu wyszła do nas panna Tekla.
Panna Tekla wzięła mnie na stronę.
– Na wiadomość, żeś pan przyjechał, okazała dziwne wzruszenie, jakby wstręt. Nie chciała
pana widzieć. Alem jej wyperswadowała, że nikogo tyle, co pana, nie może jej zdrowie obchodzić. Dała sobie wyperswadować. Niech pan idzie.
Z bijącym sercem wszedłem do pokoju, w którym chora leżała. Panna Tekla zatrzymała się
przed progiem. Znalazłem się z nią sam.
Leżała, a raczej wpół siedziała na białej jak śnieg pościeli, do połowy piersi osłonięta atłasową, czerwonego koloru kołdrą. Biust jej osłaniał pod szyję haftowany, z białego cieniuchnego batystu kaftanik. Na głowie miała zawiązkę i czepeczek z różowymi wstążeczkami.
Szyję obwijał sznur grubych korali, które dostała ode mnie w prezencie. W pokoju panowało
półświatło. Gdym wszedł, wyciągnęła do mnie rękę, którą ja ucałowałem, i słabym przemówiła głosem:
– Co za nieszczęście, panie Onufry! Byliśmy tak blisko celu. Jeszcze chwilka, a bylibyśmy
już złączeni na wieki.
– Pani! – zawołałem w uniesieniu – ta chwilka jeszcze się powtórzy.
– O, powtórzy! – podchwyciła z mocą.
I jakby się wysiliła, opadła na poduszki.
– Niech pani się nie forsuje – rzekłem głosem prośby. – Niech pani się nie wzrusza. Niech
pani... niech... niech... Dałem jej kilkanaście poleceń i zakończyłem zaklęciem:
– Jeżeli pani mnie kocha...
– O, kocham! – podchwyciła patrząc mi w oczy z przymileniem.
Troskliwy o to, ażeby się nie wzruszała, z tego ,,kocham”, dzwoniącego prawdą łoża boleści i dyszącego rozkoszą półcienia, nie zrobiłem użytku, to jest nie przykląkłem i nie okryłem
jej ręki ognistymi pocałunkami. Zadając gwałt sam sobie, odparłem:
– Posłałem po lekarza.
– Och! na cóż to? – odrzekła. – Lekarz mi nic nie pomoże. Najlepszym dla mnie lekarzem... pan.
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Powiedziała to tak czule, tak do serca przenikające, że nie mogłem się powstrzymać, aby
jej ręki pocałunkami nie okryć.
– O! prędko wyzdrowieję dla pana, dla mego szczęścia – szeptała zbolałym głosem.
– Niech się pani uspokoi – błagałem.
Umilkła.
„I o niej to – pomyślałem – mówiła panna Tekla, że okazała dla mnie wstręt, że nie chciała
mnie widzieć. Mój Boże, jak to nie można na słowo wierzyć ludziom, zresztą najpoczciwszym.”
Nie pomyślałem o tym, że gdyby panna Tekla była skłamała i miała w tym jaki interes,
byłaby z obawy, ażeby jej kłamstwo natychmiast się nie wydało, nie opuściła mnie przed progiem. Ale gdzie mi było do takich subtelnych kombinacyj. Wierzyłem ślepo w miłość, która
mi się przedstawiała bolejącą.
– Więc posłałeś pan po lekarza?
– Posłałem.
– Szkoda. Nie lubię przy sobie ludzi obcych, gdym chora.
– Ale to lekarz – perswadowałem.
– Chociażby – odparła i zapytała: – Prędko przyjedzie?
– Nie widać. Kazałem jechać co koń wyskoczy.
– Siwkami?
– Siwkami.
– Jakże ja lubię te konie! Śliczne konie!
– Będą do rozporządzenia pani.
Uśmiechnęła się i głową mi na podziękowanie kiwnęła.
Byłem w niebie.
– Trzeba do pana lekarza poprawić trochę toaletę. Proszę mi podać ręczne zwierciadełko.
Poskoczyłem i dałem jej zwierciadło, w którym ona się przejrzała, poprawiła trochę włosy
nad czołem, naciągnęła czepeczek, założyła kołnierzyk, nastroiła minkę serio i oddając mi
zwierciadło poprosiła:
– Niechże mi pan poda bursztynową bransoletkę, która leży tam na stole, w pudełku. Znana panu, to dar pański i dlatego bardzo dla mnie drogi. Niech mi ją pan zapnie na ręku, ot tu.
Wyciągnęła rączkę, a kiedym zapinał bransoletę, mówiła:
– Nie miej mi pan za złe, że tak się panem posługuję, ale my już sobie niezupełnie obcy.
– Pani! ja twój na wieki! – zawołałem nie mogąc pohamować wzruszenia, które mnie rozsadzało.
– Ja twoja – odpowiedziała poszeptem.
Wtem gwałtowny turkot powozu połączony z głośnym tętentem oznajmił przybycie lekarza.
Wyszedłem na jego spotkanie.
Był to człowiek poważny i w swoim zawodzie doskonały. Powitawszy go, prosiłem, ażeby
się zajął chorą z całą gorliwością. Była to prośba zbyteczna, zadośćuczynienie jej bowiem
tkwiło z góry w sumieniu znanego z prawości doktora. Udał się w towarzystwie panny Tekli
do łoża boleści.
Z najwyższą niecierpliwością oczekiwałem na jego wyjście. W salonie to siedząc, to chodząc nie brałem udziału w rozmowie, jaka toczyła się powoli pomiędzy prezesem a Cezarem.
Tak upłynęła z górą godzina.
Na koniec lekarz wyszedł.
– Konsyliarzu, a co? – było moje zapytanie.
Lekarz nie dał mi natychmiast odpowiedzi. Był jakoś zamyślony czy zafrasowany. Wziąłem to za zły znak.
– Cóż, konsyliarzu? – ponowiłem pytanie – chora?

171

– Chora, ale nie niebezpiecznie.
– Proszę cię, zaklinam, kochany konsyliarzu, powiedz mi szczerą prawdę – błagalnym
przemówiłem tonem.
– Potrzebnym jest konsylium.
– Więc choroba niebezpieczna! – zawołałem z przerażeniem.
– Nie – odparł spokojnie – ale ciekawa. Krótko powiedziawszy, nie umiem jej zdefiniować. Dla postawienia diagnozy uciekłem się do wszystkich sposobów. Symptomata mówią co
innego, auskultacja co innego, chora skarży się na co innego.
Ścisnął ramionami:
– Dziwna choroba. To tylko pewne, że choroba jest.
– Więc konsylium – rzekłem przez pół uspokojony.
Lekarz potwierdzająco głową kiwnął i naznaczył dzień zjazdu.
Sprowadziłem pięciu najlepszych, jacy byli, lekarzy; posłałem po znakomitości medyczne
do Berdyczowa i Żytomierza. Zjechali się, radzili, osłuchiwali, opukiwali, rozpytywali chorą i
do tego samego przyszli rezultatu, co pierwszy.
– Dziwna choroba!
Zgodzili się tylko na jedno przypuszczenie: że siedliskiem tej choroby jest serce. Głównym
symptomatem jej było, iż chorą opuszczały niekiedy władza i czucie. Zamykała oczy i traciła
oddech; powoli oddech wracał i oczy się odmykały. Była przy tym bardzo osłabioną. Próbowała kilka razy wstać, lecz zawsze musiała wracać do łóżka.
Nie wyjeżdżałem prawie z Jodłek, ale być przy niej nieodstępnie nie mogłem. Nie pozwalała na to przyzwoitość, którą kląłem z całego serca. Odwiedzałem ją najczęściej przy świadkach, zwykle przy pannie Tekli, parę razy przy panu Procie. Przy świadkach była bardziej dla
świadków niż dla mnie uprzejmą.
Lekarz przyjeżdżał regularnie co drugi dzień, śledził gorliwie chorobę i mówił, że wciąż w
jednym i tym samym stanie, tylko że chora coraz to bardziej słabnie. Ona mówiła:
– Lekarze nic mi nie pomogą. Moją chorobą jest serce. Mnie uleczą dzieci. Niech tylko
one mnie nie odstępują.
O dzieciach w ten sposób wyrażała się przy panu Procie i pannie Tekli.
I chorowała. Upływały dnie po dniach. Ona wciąż chorowała słabnąc coraz to bardziej.
Ataki sercowe powtarzały się często.
Byłem w rozpaczy.

XI
Opowiedzieć tu muszę jedno zdarzenie, na które własnymi nie patrzyłem oczami. Podaję je
jednak z całą pewnością, jaka wynikła z jednozgodnych zeznań licznych świadków, wspartych opowiadaniem samego poszkodowanego, którym był pan Prot.
Pan Prot, pomimo dwukrotnie milionowego majątku, pomimo licznego zastępu oficjalistów i służby wszelkiego rodzaju, lubił – trzymając się zapewne przysłowia ,,oko pańskie
konia tuczy” – sam własnymi oczami wglądać w szczegóły gospodarki. Gdy np. żęli, wyjeżdżał na łany, gdy kosili, odwiedzał łąki, gdy siali, chodził za siewaczami. Nie zawsze wprawdzie to wglądanie najfortunniej wypadało. Zdarzało się niekiedy, iż kazał zrobić coś na opak,
nie tak jak należało, na co chłopi głowami kiwali, a oficjaliści po cichu się śmieli; niemniej
przeto uchodził za gospodarza jeżeli nie wzorowego, to pilnego, co na takiego pana było bardzo dużo i wielki mu czyniło zaszczyt. Ubożsi niż on mają się za upoważnionych gospodarować, zamiast na roli ojczystej, na półmiskach Vefoura i Frères Provenceaux.
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Owóż, po rannym śniadaniu, mając w perspektywie obiad, do którego potrzebnym było
zaostrzenie apetytu, pilność gospodarska wywabiła go w pole. Wyjechał wierzchem, na złotogniadym koniu, opasłym, ujeżdżonym i spokojnym, którego natura była mu znaną tak dobrze, że z całą ufnością powierzał mu swoje osobę, pewnym będąc, że ani bryknie, ani wierzgnie, ani się lada czego zlęknie. Koń ten miał jeszcze jedne zaletę: był wspomnieniem – na
nim jeździła nieboszczka żona prezesa.
Dla skrócenia sobie drogi, a raczej dla uniknienia objeżdżania przez wieś, gdzie mógłby
wyskoczyć pies z jakiego podwórza, zaszczekać i przestraszyć konia, kazał go prezes wyprowadzić ogrodem, przez furtkę, która na końcu głównej, idącej na przestrzał alei otwierała się
na pole. Furtka ta była kształtu pierwotnego. Składały ją dwa słupy, połączone u góry przekładziną. Na zawiasach przytwierdzonych do jednego ze słupów wisiały drzwi zamykające
się na skobel i kłódkę. Wysokość furtki równała się wysokości półtora człowieka, szerokość
nie dochodziła miary wyciągniętych horyzontalnie ramion ludzkich. Przez tę furtkę zwykle
wyjeżdżał prezes, ile razy jeździł konno, i przez nią też wracał. Wierzchowiec jego z każdego
punktu w okolicy Jodłek umiał do niej trafić.
Owóż wyprowadzili wierzchowca, prezes wyszedł, wsiadł i pojechał.
Prezes nie był tęgim jeźdźcem, ale na Sokole (takie imię nosił gniady, pomimo iż między
nim a sokołem, najmniejszej nie było analogii) był swego pewnym. Ruszył więc śmiało, objechał przylegający do ogrodu łan, na którym właśnie odbywały się żniwa, i już zamierzał wracać, kiedy nie opodal od żeńców, przejeżdżając śród zboża, spotkał się oko w oko... z wilkiem. Na ten widok i prezes się zląkł, i Sokół się zląkł. Prezes usprawiedliwiał swój przestrach tym, że jak powiadał:
– Nie miałem w ręku nic innego, tylko leciutką szpicrutę. Cóż mogłem nią wilkowi zrobić?
Sokół i szpicruty nie miał i dlatego zapewne zląkł się jeszcze mocniej niż prezes: furknął,
skoczył w bok, na miejscu zawrócił i w całym pędzie puścił się wprost do furtki.
Wrażenie ze spotkania z wilkiem, połączone ze zwrotem i nagłym a niespodziewanym pędem Sokoła, pozbawiło prezesa przytomności umysłu. Wypuścił cugle z garści, rozkrzyżował
ramiona i począł na całe gardło wrzeszczeć:
– W imię Boga, ratujcie!
Na ten wrzask żniwiarze z sierpami pośpieszyli na ratunek; ale gdzie im było doścignąć
Sokoła, który po raz pierwszy w życiu, gnany strachem i okrzykami żniwiarzy, rozwinął iście
sokoli lot. Mknął niby strzała, uszy po karku położywszy. Dopadł furtki, przesunął się przez
nią i zostawił prezesa na ziemi, ze zgruchotanymi w zgięciach dłoni rękami. Zgruchotania
powodem były słupy, o które prezes w całym pędzie uderzył. Sokół z zadartym do góry ogonem, furkając i prychając wbiegł do stajni i przy żłobie na swoim miejscu stanął. Około prezesa zbiegli się żniwiarze i kiwając głowami, przypatrywali się z daleka do góry grzbietem
leżącemu, zemdlonemu i krwią ociekającemu. Żaden z nich nie śmiał dotknąć się pana. Tak
wielkim było uszanowanie, skutkiem którego byłby prezes doznał zupełnego krwi upływu,
gdyby, jak to się niekiedy w tłumach zdarza, nie znalazł się jeden rozumniejszy od wszystkich
i nie dał znać do dworu.
We dworze powrót Sokoła bez jeźdźca nie wywarł żadnego wrażenia. Prezes miał zwyczaj
puszczać go od furtki swobodnie. Wieść dopiero o wypadku sprawiła wielkie zamieszanie.
Cała obojej płci służba wysypała się do ogrodu. Kamerdynerowie, lokaje, stangreci, stajenni
kozacy, kuchmistrze, kucharze, kuchciki, stróże, panny służące, dziewki – pośpieszyli do
furtki i otoczywszy pana nie wiedzieli, co począć, aż jeden kuchcik poradził:
– Zanieśmy do dworu!
Zdrowa rada jednogłośnie znalazła uznanie. Męska połowa służby przystąpiła do wykonania jej, co nie było rzeczą łatwą, gdyż prezes ważył przynajmniej tyle, co trzech zwyczajnych
śmiertelników. Próbowano, próbowano, aż podsadził się pod pana Prota jeden z kozaków,
dźwignął go i na wznak wywrócił. To wyprowadziło prezesa ze stanu omdlenia. Otworzył
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oczy a z oczami usta i wrzasnął na cały głos. Ogrodowe echo podchwyciło głos i poniosło go
daleko po wsi, za wsią, a szczególnie po wszystkich zakątkach dworu.
Byłem podonczas w Jodłkach i stojąc przy otwartym oknie rozmawiałem z lekarzem. Rozpytywałem go właśnie o chorobę mojej przyszłej.
– Przecież jest nadzieja? – mówiłem.
– Jest – odpowiedział – ale nie w sztuce lekarskiej. Choroba pacjentki podobną jest do...
Wymienił kilka łacińskich i greckich nazw, które mi dziko w uchu zabrzmiały.
– Ale nie jest ani tym, ani owym. Śledzę ją przez ciekawość, widzę stopniowe pogorszenie,
lecz zaradzić nie jestem w stanie.
– Boże! – zawołałem i ręce załamałem.
– Chora o własnych siłach nie może już dźwignąć się. W tej chwili uderzył o nasze uszy
wrzask, na który zwróciła się cała nasza uwaga.
– Co to? – zapytał lekarz.
I przez okno ujrzeliśmy biegnącą w konsternacji służbę, przeważnie żeńską.
– Co to się stało? – zawołał lekarz.
Panny służące i dziewki, zamiast dać odpowiedź, uciekały. Tylko ów kuchcik-radca podszedł rezolutnie ku oknu i jednym tchem wyrecytował:
– Nic się nie stało, tylko naszemu panu głowa przez połowę pękła i dlatego tak wrzeszczy.
– Co? co?! – podchwycił lekarz.
– Nic, głowa pękła i nogi się połamały, a ręce wiszą niby te gałgany. A wszystkiemu temu
winien koń, co go zrzucił przy furtce w ogrodzie. Upadł plackiem i na miejscu się zabił, a jak
go Hryć do góry brzuchem przewrócił, jak zaczął krzyczeć! to aż my wszyscy w nogi.
– Spadł z konia i potłukł się – rzekł lekarz. – Trzeba go opatrzyć.
Rzekłszy to, wyszedł, ja za nim. Krzyki wciąż trwały. Kiedyśmy przyszli na miejsce wypadku, prezes siedział na ziemi, oparty plecami o ręce lokajów, którzy go podtrzymywali, lecz
nie wiedzieli, co dalej począć, gdyż pan rozkazów nie dawał żadnych, tylko wrzeszczał i łajał.
Nasze przybycie uspokoiło go nieco. Lekarz przystąpił natychmiast do opatrzenia poszkodowanych członków. Opatrzywszy skrzywił się i przez zęby mruknął:
– Licho nadało.
I posłał po kobierzec lub mocne prześcieradło w celu przeniesienia rannego.
Nim posłańcy powrócili, nadeszła pośpiesznie panna Tekla i przysiadła przy prezesie. Lekarz i ja staliśmy, a dokoła nas była ciżba złożona ze żniwiarzy i służby.
Nagle rozległo się wołanie:
– Gdzie on?... gdzie?... puśćcie mnie!... puśćcie!
Poznałem głos jej – głos przestraszonej matki, śpieszącej na ratunek dziecka.
– Puśćcie!
Ciżba się rozstąpiła – i ukazała się... ona.
Ubraną była w negliżu, lecz takim, który mógłby ujść za strój, składał się bowiem z krynoliny pod spodem, z haftowanej białej spódnicy i leciutkiego muszlinkowego szlafroczka z
wierzchu. Szlafroczek, otwierany z przodu, związany był w pasie grubym jedwabnym sznurem, którego sute kutasy tonęły w falach fałdów. Na szyi miała korale, na głowie czepeczek,
we włosach wpół z pączka rozwiniętą różyczkę.
Biegła prędko, zadyszana, strwożona, niespokojna.
– Gdzie on? – krzyknęła i przypadła do prezesa.
– Hm – mruknął lekarz. – W takim osłabieniu takie wzruszenie może wyjść na złe.
– Pani – zbliżając się, przemówiłem do niej głosem prośby – pani, proszę wrócić do łóżka,
pani chora.
Lecz ona nie słuchała.
– Proszę wrócić – błagałem do ucha jej nachylony – proszę wrócić, zaklinam panią, na
miłość dla mnie! Ona nie słuchała.
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– Pani, to może chorobę pogorszyć – dodał ze swej strony lekarz.
– O! ja zdrowa – odparła temu ostatniemu patrząc mu w oczy z uśmiechem. – Już ja zdrowa, silna, już mnie nic nie boli.
I zwróciła się do prezesa. Patrzyła mu w oczy, pytała go, pocieszała, podtrzymywała.
My wszyscy jakbyśmy dla niej istnieć przestali, tak się całkowicie zajęła prezesem. Nie
patrzała na nas, nie odpowiadała nam, A skąd się w tej kobiecie, przed chwilą z trudnością
palcem ruszającej, wzięła tak nagle siła – jest to dla mnie zagadką i zagadką na zawsze pozostanie. Chyba to prawda, co ona sama mówiła, że uzdrowił ją cud.
Rzeczywiście, ozdrowiała cudownym sposobem, wbrew nadziejom nas wszystkich, wbrew
przewidywaniom lekarza, który wzruszał ramionami i powtarzał:
– Dziwna choroba! Po takim osłabieniu opatrzeni zwyczajnymi organami ludzie, ażeby
przyjść do sił, potrzebują najmniej tygodnia, najmniej, powiadam panu, ażeby działanie pokarmów na osłabiony organizm osiągnęło rezultat wzmocnienia. Taki rezultat nie osiąga się w
jednym mgnieniu źrenicy.
– Ale – dodał po chwili myślenia – w niebie i na ziemi dzieją się takie cuda, o których ani
śniło się medycznym fakultetom.
Wyzdrowiała i nie odstępowała prezesa, którego ten sam lekarz wziął w kuracją.
Kuracja w początkach zależała na tym, że uporządkował kości i ręce włożył w kleszczoty z
łubków, które trzeba było nieustannie zwilżać zimną wodą. Zwilżanie odbywać się musiało
dzień i noc.
Przez sześć dni z rzędu i sześć nocy usługę tę nie kto inny prezesowi oddawał, tylko panna
Lukrecja. Gdy ją kto chciał wyręczyć, zrazu wypraszała się; gdy nalegał, stawała się lwicą nie
puszczającą obcego do gniazda, Gdy prezes nie spał, usługiwała, gdy spał, czuwała; była mu
sługą, siostrą, matką, przewidującą, troskliwą, czułą, niezmordowaną i zazdrosną. Nikt do
łoża chorego nie mógł się zbliżyć, nikt nic podać – ona sama wszystkiemu starczyła, wszystkich wyręczała: i pannę Teklę, którą zepchnęła na stanowisko swojej pomocnicy, i całą służbę, i na koniec mnie, którego niekiedy uśmiechem lub jakimś słówkiem, włożonym do ucha
na stronie, darzyła. Na przykład:
– Niepodobieństwem jest dla mnie widzieć kogoś cierpiącego i ulgi mu nie nieść.
– Pani jesteś aniołem – odrzekłem.
– Taka moja natura.
– Pani zmęczona.
– Bynajmniej.
Raz, kiedy prezes spał, a panna Lukrecja wyszła do przyległego pokoju, napomknąłem jej
o przerwanym naszym ślubie. Spojrzała mi bystro w oczy. Jej wzrok strzelił zrazu gniewem,
lecz wnet przybrał wyraz dobroci opromienionej uśmiechem. Odparła:
– Przyjdzie jeszcze na to czas. Póki prezes chory, o tym ani myśleć można.
– Ale mnie pani kocha? – zapytałem niby od niechcenia.
– Czyż pan o tym wątpisz? – odrzekła.
– Nie wątpię. Spytałem dlatego, ażeby z ust pani usłyszeć wyraz, który mnie szczęśliwym
czyni.
– Kocham! – rzekła i jeszcze raz powtórzyła – kocham!
Na czole jej i oczach jaśniała pogoda prawdy.
To samo pytanie zadałem jej w kilka dni później. Tym razem jednakże odpowiedziała mi:
,,Czyż pan o tym wątpisz?”, lecz z następującym dodatkiem:
– Dziwi mnie, że panu przychodzą takie myśli wobec człowieka złożonego na łożu boleści.
A było to wówczas, kiedy prezes po zagojeniu rąk i przebyciu gorączki zaczynał już przychodzić do zdrowia, odbył kryzys i odzyskiwał powoli przytomność, apetyt i siły.
Po otrzymaniu takiej odpowiedzi odjechałem do Kiełbasek. Po przenocowaniu w Kiełbaskach pojechałem do Jodłek.
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Jakże prezes? – zapytałem panny Tekli, która mnie w salonie spotkała.
– Bogu dzięki, coraz to lepiej.
– Czy można go odwiedzić?
Było to zapytanie dla formy. Byłem bowiem niby domowy w jodłeckim dworcu i jeżelim
się pytał jeszcze, to tylko przez zbytek grzeczności. Zdziwiła mnie więc odpowiedź panny
Tekli:
– Nie wiem. Dowiem się. – I wyszła. Ale bardziej jeszcze zdziwiła mnie odpowiedź, z którą powróciła:
– Nie można.
Wymawiając ten wyraz panna Tekla sama ścisnęła ramionami, tak się jej wydał niewłaściwym.
Sam sobie miałem za złe, żem się pytał. Bez pytania mogłem był wejść i nikt by się ani
skrzywił. Musiałem jednakże poddać się wyrokowi, który mnie obraził. Dla zamaskowania
doznanej z tego powodu przykrości zagadnąłem:
– A panna Lukrecja?
– Przy Procie – była odpowiedź.
Odpowiedź ta miała dla mnie efekt niespodziewanego wystrzału. Przygryzłem usta i zawiązałem rozmowę o pogodzie. Zabawiwszy nie dłużej jak pół godziny odjechałem do Kiełbasek z postanowieniem nie zajrzenia do Jodłek aż kiedyś, później.
To ,,później” jednakże wypadło nie później jak nazajutrz. Postanowienie moje nie mogło
się oprzeć pragnieniu widzenia jej.
Pojechałem.
Tym razem znów spotkała mnie panna Tekla i znów pytałem o zdrowie prezesa, lecz
wstrzymałem się od proszenia o pozwolenie odwiedzenia go.
W ciągu rozmowy z panną Teklą wyszła panna Lukrecja, i następującymi powitała mnie
wyrazami:
– Znikłeś pan wczoraj jak kamfora, nie odwiedziwszy nawet prezesa. Czyż to się godzi?
Tłumaczyłem się, jak umiałem. Tłumaczenie moje musiało być bardzo niezręcznym, nie
mogłem bowiem oskarżać panny Tekli, że mi nie pozwoliła wejść do pokoju chorego. Pomyślałem więc sobie w duchu:
„Ta przeklęta baba intrygi tworzy.”
I zapytałem:
– A teraz czy można prezesa odwiedzić?
– Śpi. A przy tym potrzebuje spokoju. Nie można z nim mówić. Powiem mu, żeś pan dowiadywał się o jego zdrowie.
Zawiązała się rozmowa o niczym, w ciągu której panna Lukrecja, jakby sobie coś przypomniawszy, nagle rzekła:
– Nie pojedziesz pan do Żytomierza?
Nie miałem do tego najmniejszej ochoty. Brak ten ochoty musiał odbić się w moich
oczach, gdyż natychmiast podchwyciła:
– Nie? przepraszam.
– Cóż, pojadę – odparłem. – Mam nawet własny interes.
– Nie trzeba, nie – zagadywała.
Pytałem, prosiłem: nie mogłem się ani dopytać ani doprosić.
Nazajutrz natychmiast po przybyciu wpuszczony zostałem do prezesa.
Prezes miał się znacznie lepiej. Gdym wchodził do niego, uderzył mnie w oczy następujący obraz. Pan Prot wpół siedząc, oparty na poduszkach, patrzał z uśmiechem na pannę Lukrecją trzymającą na kolanach Kasię i tulącą do siebie dwoje starszych dzieci. Ten widok jednakże, nie wiem dlaczego, tym razem nie poruszył mnie, pomimo że był obrazowym, godnym
pędzla znakomitego malarza. Ten mąż-olbrzym niemocą powalony, ta kwitnąca młodością
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kobieta, te białowłose, pyzate dziatki, wszystko to – na tle komnaty ubranej w draperie firanek i zasłon – tworzyło grupę wielce charakterystyczną.
Grupa ta jednakże nie zachwyciła mnie. Musiało to być przeczucie.
Zabawiłem krótko, a to dlatego, że rozmowa jakoś nie wiodła się nam. Prezes nie patrzał
mi w oczy. Posiedziawszy przez chwilkę, pożegnałem chorego.
Panna Lukrecja wyprowadziła mnie.
– Czego pani potrzebuje w Żytomierzu? – zapytałem.
– I, dzieciństwo, nie warto o tym wspominać.
– Przecie, jednakże czego?
– Słyszałam, że tam ktoś sprowadził prawdziwą wodę kolońską. Gdybyś pan jechał dla
własnego interesu, prosiłabym o wyszukanie tego białego kruka. Jest bowiem doskonała,
prawdziwa; widziałam flakonik u marszałkowej. Delicje, dałabym nie wiem co, gdybym ją
posiadać mogła.

XII
Z łatwością zapewne najniedomyślniejszy domyśli się czytelnik, że pojechałem po prawdziwą wodę kolońską. Sam jednakże domyślić się nie mogę powodu, dla którego z powrotem
nie wprost do Jodłek, lecz do Kiełbasek zajechałem.
W Kiełbaskach zastałem Cezara. Powitał mnie z przekąsnym uśmiechem i w następujące
odezwał się wyrazy:
– Czy umie stryjaszek choć trochę po łacinie?
– Co za zapytanie! – odparłem.
– Bo nie wiem, czy stryjaszkowi wpadło kiedy w ucho przysłowie similis simili gaudet.
– Wpadło. No, albo co?
– To, że przysłowie owo sprawdziło się na nas.
– Nie rozumiem ciebie – odrzekłem. – Tłumacz się jaśniej.
– Dla jasności dość będzie, jeżeli powiem, że i ze mnie, i ze stryjaszka zadrwiono.
– Tłumacz się jeszcze jaśniej.
– Pokazuje się, żem się nie zdał ani na profesora, ani na adwokata. Gdybym mówił za każdym drugim wyrazem ,,mości dobrodzieju”, posiadałbym wszystkie moralne zalety potrzebne
do zostania marszałkiem, z czego wypada, że oprócz na marszałka zresztą jestem do niczego.
– Odchodzisz od rzeczy: zacząłeś od przysłowia, a skończyłeś na marszałkowskich zaletach.
– To właśnie dowód, żem wart być wysokim w obywatelstwie dygnitarzem. Ale wracając
do rzeczy, powiem kochanemu stryjaszkowi pod sekretem, o którym już wszyscy w okolicy
wiedzą, żeś dostał harbuza.
W całym toku jego mówienia dzwonił ton żartobliwy. Mimo to, gdym usłyszał wyraz
,,harbuz”, przeszło mi zimno poza skórą. Udałem, że nie słyszę, i zwróciłem rozmowę na to,
co słychać w Żytomierzu.
Cezar słuchał z roztargnieniem, nie zadając mi żadnych pytań ani robiąc jakichkolwiek
uwag. Aż ujrzał przypadkiem przez okno, że mi zaprzęgają konie do' powozu.
– Stryjaszek, jak widzę, z drogi i w drogę.
– Do Jodłek – odparłem. Machnął ręką i rzekł:
– Nie ma już po co.
To mnie zniecierpliwiło. Więc ofuknąłem się:
– Udajesz dowcipnego i zapominasz o szacunku, jaki się mnie od ciebie należy.
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– Dałem dowód, że nie zapominam – podchwycił – kiedy nie zrobiłem użytku z ostatniego
listu stryjaszka. A jeżeli potrzeba większych jeszcze dowodów, to powiem stryjaszkowi wręcz
i wyraźnie: panna Lukrecja Siekiernicka będzie za tydzień panią prezesową Howorowiczową.
Oniemiałem. On ciągnął dalej:
– Mówię ,,za tydzień”, może prędzej, jak tylko przyjdzie indult. Ślub odbędzie się cicho, a
po ślubie państwo młodzi natychmiast marsz w świat, podobno do Włoch. A ponieważ panna
z czystego poświęcenia idzie za prezesa, przeto prezes z wdzięczności przygotował akt, którym zeznaje, jako mu wniosła posagu pięć razy tyle, co warte Kiełbaski, to jest pół miliona, A
co, czy nieprawda, że to majstersztyk? Ze mnie zażartowano dla stryjaszka, ze stryjaszka dla
prezesa, czyli gdyby nie prezes, ręką panny Lukrecji byłby uszczęśliwiony stryjaszek, gdyby
nie stryjaszek, ja. Kto jednakże wyszedł na tym najgorzej? Nie ja, bom nic nie stracił, nie
stryjaszek, bo stracił nie wszystko. Czy prezes? To się dopiero w drugiej pokaże części. Bierze ją, biedaczysko, na matkę dla dzieci. Bodaj mnie jasny piorun trząsł, jeżeli ona dobrą będzie matką!
Czułem wielką w sobie ochotę powtórzyć z Cezarem scenę wyrzucenia go za drzwi;
wstrzymałem się jednakże. Zanadto dotkliwie mnie zranił; chciałem go więc równie dotkliwie
ukarac. Chciałem, ażeby jak ongi oszczerca królowej Jadwigi oszczerstwo swoje spod ławy
odszczekał. Cała dawniejsza, już ogłuszona moja do niego nienawiść na nowo odżyła.
,,Ha! – pomyślałem – sformowała się przeciwko mnie liga: ciotka Tekla i pan Cezar.” Zacisnąłem zęby i zamknąłem się w milczeniu. Cezar także zamilkł. Nałożył fajkę, zakurzył,
pogwizdując pod nosem poszedł do stajni i nie pokazał się mi, aż kiedy wsiadłem do powozu,
opakowanego kilku tuzinami flakonów nabytych od kilku kupców, pod zaręczeniem prawdziwości wody kolońskiej.
– Stryjaszek się na mnie gniewa – rzekł. Nic mu nie odpowiedziałem. Wskoczyłem do powozu i zawołałem na stangreta:
– Ruszaj!
Gdym wchodził do jodłeckiego dworu, czułem mocne serca bicie. Temu, co Cezar nagadał, nie wierzyłem. Wszystko to miałem za wierutne kłamstwo, za czyste oszczerstwo.
„Ona? – myślałem – ona? Taka czysta, niepokalana, miałażby się mi przeniewierzyć! Ona,
co stała już ze mną przed ołtarzem? Nie! to być nie może. Tyle przewrotności w sercu kobiety
to byłoby za wiele. Tyle razy, z takim prawdy akcentem powiedziała, że mnie kocha!”
Pokrzepiałem się tą myślą, jednakże – nie byłem swego pewnym. Pomimo bowiem, żem
nie wierzył Cezarowi, słowa jego zachwiały we mnie pewność siebie.
Wszedłem do salonu i zastałem ją samą.
– A, pan Onufry – rzekła naturalnym i spokojnym tonem. O mało że nie padłem przed nią
jak przed świętą na kolana, nie wyciągnąłem do niej ramion i nie zanuciłem hymnu dziękczynnego za ten ton, który rozwiał wszystkie moje strachy i wątpliwości. Podszedłem ku niej
i z uniesieniem ucałowałem podaną mi z gracją rękę.
– Pan tak prędko wrócił.
– Wróciłem, bom się śpieszył, bo każda chwilka bez pani jest dla mnie wiekiem męczarni.
Uśmiechnęła się, ale tym uśmiechem bez wyrazu, pośrednim pomiędzy drwiną a politowaniem, który ani zraża, ani otuchy dodaje.
– Pan jeździł do Żytomierza?
– Do Żytomierza.
– Załatwiłeś pan swoje interesy?
– Załatwiłem.
– Pomyślnie?
– Dosyć. Przywiozłem dla pani wody kolońskiej.
– A! bardzo panu dziękuję.
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To ,,bardzo panu dziękuje” wymówione było tonem otuchy, która mnie rozrzewniła. Ton
ten jednakże nagle się zmienił w następujących wyrazach:
– Jaki pan grzeczny. Cóż ta ampleta137 kosztuje?
– Nic – odrzekłem sucho.
Ona się uśmiechnęła tak czule, tak słodko, że mi łzy nabiegły za powieki.
Cała ta rozmowa odbyła się w taki sposób, jakbym ja był myszą a ona kotem. Ona igrała
moim sercem – to chwytała mnie pazurami, to napawała swobodą i rozkoszą, aż weszła panna
Tekla.
Panna Tekla weszła, panna Lukrecja wyszła. Ciocia miała minę surową, jakby się gniewała
lub martwiła.
– Czyś się pan już rozmówił? – zapytała, gdy zostaliśmy sam na sam.
– Z kim?
– Z Lukrecją?
– Rozmawialiśmy.
– O czym?
– Panno Teklo – odrzekłem akcentem złego humoru – nie rozumiem, czym zasłużyłem na
nieprzyjażń pani.
Panna Tekla pełnym zdziwienia wypatrzyła się na mnie wzrokiem.
– Pani jesteś mi tak wyraźnie przeciwną, nawet teraz oto, kiedy nie pozostaje mi nic innego, tylko skończyć przerwany ślub.
Panna Tekla z politowaniem głową pokiwała.
– Czego pani głową kiwa? – zapytałem z gniewnym przyciskiem.
– Tego, że jak widzę, na moje dolę wypadło z błędu pana wyprowadzić.
W jej głosie brzmiał akcent takiej prawdy, że mimowolnie zadrżałem,
– Niestety! przerwany ślub skończy kto inny, nie pan.
Takiego uczucia, jakiego w tej chwili doznałem, doznawać muszą prowadzeni na śmierć.
Lecz nagle strzeliła mi myśl, że to nieprawda. Tej myśli uczepiłem się jak tonący deski zbawienia. Oburzenie moje na pannę Teklę było ogromne. Nie mogłem go pohamować i krzyknąłem drżącymi ustami:
– Nieprawda!
– Nie dziwi mnie pańskie uniesienie. Pan boleśnie zostałeś dotkniętym.
– Czym? – zawołałem.
– Czyż pana pan Cezar nie uprzedził? Prosiłam go, ażeby uwiadomił pana o wszystkim.
– Cezar! Cezar? Cezar i pani? Ja Cezarowi nie wierzę!
– Więc i mnie pan nie wierzysz, pomimo że o prawdzie najłatwiej się przekonać z ust
Prota lub Lukrecji?
– Więc to prawda! – zawołałem głosem rozpaczy.
– Prawda, panie Onufry, niestety! prawda. I przystępując do mnie blisko, i za rękę mnie
biorąc, głosem łagodnym i politowania pełnym ciągnęła:
– Żal mi pana, serdecznie żal. Przez cały czas starania się pańskiego o rękę panny Siekiernickiej przypatrywałam się panu uważnie. Serce pańskie głęboko jest zranione, ale jesteś
mężczyzną, człowiekiem w wieku, ten cios wytrzymasz, boś go wytrzymać powinien.
Oniemiałem z oburzenia, zgrozy, rozpaczy i żalu. Panna Tekla coś jeszcze mówiła – nie
słyszałem. Nie słyszałem nic i nie widziałem, jak weszła moja eks-narzeczona. Dopiero
dźwięk jej głosu mnie obudził. Pocieszała mnie i ofiarowała mi swoję – przyjaźń.
Porwałem za kapelusz i wybiegłem z salonu. Lecz natychmiast zza progu powróciłem.
Myśl zemsty błysnęła mi w głowie. Na przekorę j e j postanowiłem oświadczyć się pannie
Tekli.
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A m p l e t a (bez l.mn.) – sprawunki.
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– Pani – głosem łez pełnym rzekłem do tej ostatniej – ofiaruję ci moję rękę, a z ręką osobę.
Bądź moją żoną, będę twoim mężem.
Zaszeleściała suknia i dał się słyszeć szyderski śmiech. Oglądnąłem się. Panna Lukrecja
szybko a lekko wynosiła się przez poboczne drzwi.
Powtórzyłem dobitnie oświadczenie.
– Niech no pan usiądzie obok mnie – była odpowiedź panny Tekli. – Pomówmy ze sobą.
– O czymże mówić będziemy? – odparłem. – Ja nie mam o czym. Przez tyle lat starałem
się znaleźć kobietę, zdawało się mi, żem znalazł, i oto, widzi pani, straciłem. Więc się adresuję do pani...
– Nie mogę tego brać na serio – odrzekła – a choćbym mogła, nie chcę, bo nie chcę rzucać
tego świata obowiązków, który sobie stworzyłam i którego wymagalnościom nauczyłam się
odpowiadać. Jestem starą panną.
– Ja jestem starym kawalerem – podchwyciłem.
– Więc czyż może być z nas młode małżeństwo? – zapytała z uśmiechem. – Prawda, że
nie? Lepiej więc pozostańmy sobie: ja starą panną, pan starym kawalerem.
– Ależ pozostać na zawsze, do śmierci, samemu! – przerwałem.
– Samemu? Dlaczego samemu? Czyż to nie mamy rodziny obszernej jak cała ludzkość?
Mamy ją, ale jest nazbyt obszerna. Ani ja, ani pan nie zdołalibyśmy jej ogarnąć i jej służyć,
ale za to nic nam nie przeszkadza zamknąć się w kółku ciaśniejszym i stworzyć sobie rodzinę
z tych, z którymi los postawił nas w bezpośredniej styczności. Pan na przykład w Kiełbaskach
masz tylu braci, tyle sióstr, tyle dziatek, zajmij się nimi, zbliż się do nich, pokochaj ich; oni
pokochają ciebie i będziesz nie sam.
– Nie sam?! – zawołałem pół radośnie, pół z żalem. – Ależ we dwoje byłbym doskonalszym człowiekiem.
– Gdyby panu o tę doskonałość chodziło, gdybyś chciał skojarzyć się z drugą własnej
istoty połową w celu osiągnięcia tej doskonałości, która pomaga w pełnieniu obowiązków
towarzyskich... Ale, uderz się pan w piersi: czy ten cel powodował panem?
– Pokochałem – wtrąciłem.
– Własną wygodę – podchwyciła. – Kochałeś siebie i tę miłość starałeś się jak najlepiej
ulokować, niby kapitał na procenta: oto historia pańskiego serca. Kochałeś pan siebie – powtórzyła dobitnie – a mówisz, żeś szukał kobiety, serca. W istocie rzeczy szukałeś pudełka na
miłość własną; a żeś go nie znalazł, wielkie to nieszczęście, ale tylko dla pana, a raczej dla
pańskiej miłości własnej, która, wyznać potrzeba, srodze zacierpiała.
Wydało się mi to sofizmatem i dlatego zwiesiwszy głowę milczałem. Odgadła snadź panna
Tekla powód mego milczenia, bo w następujący sposób ciągnęła dalej:
– Na zaprzeczenie temu, co mówię, powiesz pan, że nie było ofiary, do której byś dla Lukrecji nie był gotów, i na dowód masz do wyliczenia cały szereg ofiar, jakimi dogadzałeś jej
gustom, fantazji i zachceniem. Wyliczając wspomnisz – tu się uśmiechnęła – i o wyścigach
do Odessy. Powiesz, że dla niej zapomniałeś o sobie, że dogadzając jej, i tylko jej, nakazałeś
miłości własnej milczenie. Na to bym panu odpowiedziała, iż młoda, piękna, błyszcząca kobieta olśniła pana i pańską miłość własną oślepiła. Darłeś się do niej z zawiązanymi oczami,
boś miał do czynienia także z jej miłością własną, ubraną w urocze ciało i we dwadzieścia
dwa lata, co pańskiej pochlebiało. Więc i sypałeś jej ofiary jak z rękawa, nie z miłości dla
niej, ale z miłości dla samego siebie, z tej miłości, która zasłoniła przed oczami pańskimi cały
horyzont obowiązków, a zasłoniła od dawna, od czasu, jak pan zacząłeś starać się o ożenienie.
Taka miłość nie jest ową, którą Chrystus jako najwyższe prawo postawił: „kochaj bliźniego
jak siebie samego”. Kochałeś siebie nade wszystko; Opatrzność cię ukarała, nie pozostaje
przeto nic innego, jak tylko przyjąć ten wyrok bez szemrania i zwrócić się z miłością ku bliźnim.
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Westchnąłem, niestety! nad sobą. Nie wiedziałem, azali na żywot ofiarny, jaki mi panna
Tekla palcem ukazywała, nie było już za późno! Czemu tego żywota nie rozpocząłem dawniej, przed laty trzydziestu? Westchnąłem głęboko powtórnie. Przypomniałem sobie Anielkękominiarzównę, tego geniusza dobrego, który w młodości mojej szepnął mi do ucha dobre
słówko. Ach! czemuż tego słówka nie wziąłem w moje duszę, jak rola bierze w siebie ziarno?
Obowiązki! obowiązki!
Usłyszałem o nich na początku i na końcu mojej kariery. Czym ich nie pełnił?
Któż mi ma co złego do zarzucenia? Trochę głupstw? Wszak to nie występki.
Inaczej jednakże postawię sobie to samo pytanie: cóż dobrego zrobiłem? Co? Mój Boże!
nic.
Gdybym był zrobił coś dobrego, coś trochę dobrego, miałbym prawo powiedzieć:
,,głupstwa – to nie występki” i sam we własnym sumieniu dać sobie rozgrzeszenie. Że jednak
nie zrobiłem nic, wszystkie głupstwa, cała naśladownicza mego żywota błazenteria – począwszy od pierwszych rękawiczek, które dla zadośćuczynienia wymogom mody kupiłem, a skończywszy na niewinnym preferansiku, w który dla przepędzenia czasu z sąsiadami grywałem –
otoczyły mnie jako harpie wyrzutów sumienia.
Nie zrobiłem nic złego i nic dobrego, popełniałem niewinne głupstwa: oto moja spowiedź.
Za głupstwa domagałem się od Opatrzności wynagrodzenia w dobrym ożenieniu: oto cel
mego życia. Innego nie miałem.
Niestety! panna Tekla powiedziała prawdę. Kochałem, ale tylko siebie.
Przyszedłszy do takiego rezultatu, jeszcze raz westchnąłem, pocałowałem pannę Teklę w
rękę i wstałem.
– Pan odjeżdża? – zapytała.
– Odjeżdżam.
– Żegnam pana – rzekła ściskając mi dłoń po przyjacielsku. – Rozchodzimy się. Ja pozostaję przy moich obowiązkach, przy moich biednych sierotach, które, straciwszy matkę, stracą
podobno wkrótce i ojca.
– Co?! – zawołałem przejęty na wskroś rzewnym smutkiem, z jakim ostatnie wymówiła
wyrazy. – Pan Prot, taki silny, taki zdrów, będzie długo żył.
– Będzie żył – odrzekła z westchnieniem i łza jej w oku się zakręciła. – Owóż, jak powiadam, rozchodzimy się. Ja pozostaję przy moich wnukach, a pan?
Zaambarasowało mnie jej zapytanie.
– Jadę do Kiełbasek.
– I?
– I? – Zamyśliłem się.
Wzniosłem oczy do góry, jakby szukając natchnienia. Snadź natchnienie spłynęło, bo odpowiedziałem:
– Zapytam Cezara, czy nie ma ochoty uczyć się agronomii. Jeżeli ma...
Panna Tekla nie dała mi skończyć.
– Ot i syn! – zawołała. – Znalazł się jak w bajce. Rozejrzyj się pan tylko pilnie w Kiełbaskach, a znajdziesz tam całą rodzinę i mnóstwo zaniedbanych obowiązków.
I dodała:
– Zapewne, we dwoje, przy pomocy dobrej żony, pełnienie tych obowiązków byłoby łatwiejsze. Ale jeżeli nie można mieć tej pomocy, cóż robić! Trzeba się zgodzić z wolą Opatrzności i podziękować jej, żeś pan grzeszył sam, nie zaś wespół z żoną i dziećmi.
Na tym kończę moje pamiętniki. Nie są one całe, bo składają się tylko z początku i końca.
Braknie im środka, to jest dziewięćdziesięciu awantur. Szkoda! Tej szkodzie jednakże, spadającej całkowicie na czytelnika, winienem nie ja, ale ci, co nie chcieli awantur mych drukować.
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OD REDAKCJI
Pamiętniki starającego się składały się pierwotnie z pięciu części. Dwóch nie pozwoliła
drukować cenzura carska. Części te później zaginęły.
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Część II – KOMINIARZÓWNA
Część III – OSTATNIA MIŁOŚĆ
Od redakcji
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