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PRZEDMOWA
Przedmowa do ksi¹¿ki jest co sieñ do domu, z t¹ jednak ró¿nic¹, i¿ domowi byæ bez sieni trudno, a ksi¹¿ka siê bez przedmowy obejdzie. Staro¿ytni autorowie nie znali przedmów - ich wynalazek, tak jak i innych wielu rzeczy mniej potrzebnych, jest dzie³em póŸniejszych wieków.
Wielorakie bywaj¹ przyczyny pobudzaj¹ce autorów do k³adzenia przedmów na czele pisma
swojego. Jedni, fa³szywej rnodestii pe³ni, zwierzaj¹ siê czytelnikowi (choæ ich o to nie prosi³), jako pewni wielkiej dystynkcji i nie mniejszej doskona³oœci przyjaciele przymusili ich
do wydania na œwiat tego, co dla w³asnej satysfakcji napisawszy chcieli mieæ w ukryciu. Drudzy skar¿¹ siê na zdradê, ¿e mimo ich wol¹ manuskrypt ich by³ porwany. Trzeci, czyni¹c zadosyæ rozkazom starszych, daj¹c ksiêgê do druku uczynili ofiarê heroiczn¹ pos³uszeñstwa;
i jakby to bardzo obchodzi³o ziewaj¹cego czytelnika, te i podobne czyni¹ mu konfidencje.
Nieznacznie przedmowy wesz³y w modê; teraz jednak ta moda najbardziej panuje, gdy kunszt
autorski zosta³ rzemios³em. Bardzo wielu, a podobno wiêksza po³owa wspó³braci moich, autorów, ¿yje z druku; tak teraz robiemy ksi¹¿ki jak zegarki, a ¿e ich dobroæ od gruboœci najbardziej zawis³a, staramy siê ile mo¿noœci rozci¹gaæ, przed³u¿aæ i rozprzestrzeniaæ dzie³a
nasze. Jak wiêc przedmowy do literackiego handlu s³u¿¹, ³atwo baczny czytelnik domyœliæ
siê mo¿e.
Oprócz wzwy¿ wyra¿onych przyczyn s¹ wielorakie inne pobudki zachêcaj¹ce, a niekiedy przynaglaj¹ce do pisania przedmów. Zwierza siê czêstokroæ autor czytelnikowi, jaki mia³ cel, jakow¹ intencj¹ w pisaniu ksiêgi swojej; jako¿ godna szacunku, godna wdziêcznoœci tak przyk³adna, tak zdatna poufa³oœæ. Móg³¿eby siê inaczej domyœliæ czytelnik, ¿e ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa na to pisana, aby siê na niej modliæ? komedia, ¿eby siê œmiaæ? tragedia, ¿eby p³akaæ? historia, ¿eby stare dzieje wiedzieæ? By³by zapewne w nie-pewnoœci i pow¹tpiewaniu; i gdyby go
dobroczynny autor ³askawie nie przestrzeg³, œmia³by siê mo¿e z tragedii, p³aka³ czytaj¹c komedie, ksi¹¿kê do nabo¿eñstwa móg³by wzi¹æ za romans, a modli³by siê na kronice.
S¹ tacy autorowie, którzy znaj¹c wytwornoœæ dzie³a swojego, a mia³koœæ umys³u innych ludzi, pe³ni kompasji nad czytaj¹cym gminem, racz¹ siê upodlaæ i zni¿aæ dla dobra pospolitego, t³umacz¹c to w przedmowie, czego w ksiêdze zrozumieæ trudno.
Ja z miejsca mojego, wielbi¹c tak wielk¹ ich duszy wspania³oœæ, biorê jednak œmia³oœæ daæ
im radê, aby zamiast przedmowy pisali postscriptum. Czytanie przedmowy zwyk³o poprzedzaæ czytanie ksi¹¿ki; na tym fundamencie czytelnik znajdzie na pierwszym wstêpie u³atwienie trudnoœci, o których nie wie, t³umaczenie zawi³oœci, o której nie s³ysza³. Có¿ zatem nast¹piæ mo¿e? Oto, przera¿ony i nie wiedz¹cy, czego siê trzymaæ, porzuci ksiêgê i z niewypowiedzian¹ narodu ludzkiego szkod¹ zostanie w pierwszej dzikoœci swojej.
Zachêca autor czytelnika obietnicami i naówczas przed-mowa jest delikatn¹ dzie³a pochwa³¹;
¿eby zaœ ujœæ samochwalstwu, odmienia kunsztownie postaæ swoj¹. Jest to przyjaciel, który
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modesti¹ przyjaciela zgwa³ci³; jest to drukarz, który mimo wiadomoœæ autora przedmowê
napisa³; jest to, na koniec, nieznajomy obudwom literat, który - dowiedziawszy siê o przysz³ym na œwiat wyjœciu tak po¿ytecznego dzie³a - nie móg³ tego na sobie przewieœæ, ¿eby
ukontentowania swego z czytania przypadkowego tego manuskryptu nie wyrazi³.
S¹ melancholiczne pióra; te stylem elegii jêcz¹ nad niewiadomoœci¹, nad zaœlepieniem, nad
niewdziêcznoœci¹ ¿elaznego wieku tego. Nie chwali siê autor w ¿a³obnej swojej przedmowie,
ale z przyzwoit¹ modesti¹ daje do wyrozumienia, i¿ na z³e czasy trafi³, a w Atenach i w Rzymie mia³by by³ statuy... Szkoda, ¿e siê dawniej nie urodzi³.
Tantae-ne animis coelestibus irae?
S¹ (mówiê z ¿alem) takowi autorowie, którzy na wzór owego hiszpañskiego rycerza z wietrznego m³yna olbrzymy robi¹. Ci gniewaj¹ siê prorockim duchem. Jeszcze ich dzie³a nikt nie
czyta³, ju¿ oni zoilów ³aj¹. Niekontenci z szczególnej bitwy, wyzywaj¹ wszystkich przeœwiadczonych’, nieuwa¿nych, p³ochych, letkich, zazdrosnych, g³upich. S¹ zaœ przeœwiadczonymi,
nieuwa¿nymi, letkimi, p³ochymi, zazdrosnymi, g³upimi ci wszyscy, którzy ich aprobowaæ
i wielbiæ nie bêd¹.
Jest jeszcze rodzaj jeden autorów, wcale przeciwny tym, o którycheœmy dopiero mówili. Ci,
przeœwiadczeni o niedoskona³oœci swojej, a mo¿e udaj¹cy przeœwiadczonych, pragn¹ wzbudzaæ me tak podziwienie, jak kompasj¹. Dr¿¹cy i na klêczkach (jak mówi satyryk francuski),
w pokorne przedmowie chc¹ zmiêkczyæ i przeprosiæ rozgniewanego, a bardziej znudzonego
czytelnika. Starania ich daremne: W zepsutym i zupe³nie ska¿onym tym naszym wieku najwiêksze nieprawoœci ujœæ mog¹ - to, co nudzi, jest grzechem nieodpuszczonym. Radzi³bym
takim nie pisaæ; ale choroba pisania jest nieuleczona.
Ja sam, niegodny wspó³towarzysz tego przezacnego cechu, jeszczem by³ tej ksi¹¿ki nie skoñczy³, a ju¿ kilka nowych projektów na pisanie innych ksi¹¿ek u³o¿y³em. Je¿eli ta znajdzie
aprobacj¹, wdziêcznie przyjmê ³askawy s¹d czytelnika; jeœli nie, zasmucê siê, ale bêdê pisa³.
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ROZDZIA£ PIERWSZY
Ktokolwiek opisanie ¿ycia mojego czytaæ bêdzie, niech wie zawczasu, ¿e to ani spowiedŸ,
ani panegiryk. Nie dla pró¿nej chwa³y ani dla upokorzenia mojego tê prac¹ przedsiêwzi¹³em;
ale siedz¹c na wsi, gdy mam czas wolny, wolê go obróciæ na to pisanie ni¿ ³amaæ kark za
zaj¹cem albo w kuflu pedogry szukaæ.
Urodzi³em siê w domu uczciwym, szlacheckim; którego roku,, nie wyra¿am, bo to siê na nic
nikomu nie zda; do mojej historii chronologia mniej potrzebna, a mnie te¿ nie bardzo milo
przypominaæ sobie, ¿em stary. Gdybym siê chcia³ zasadzaæ na œwiadectwach konkluzyj i panegiryków przypisanych przodkom moim, które zbutwia³e dot¹d u mnie w kaplicy wisz¹,
znalaz³bym siê mo¿e w pokrewieñstwie ze wszystkimi panuj¹cymi familiami w Europie; alem
ja od tej pró¿noœci daleki. Niesiecki nas w swoim herbarzu na z³oœæ Paprockiemu i Okolskiemu pomieœci³; i mnie samemu dosta³o siê czytaæ w jednym starym manuskrypcie, i¿ podczas
owego s³awnego gliniañskiego rokoszu Gabriel Doœwiadczyñski niós³ buñczuk przed Rafa³em Granowskim, marsza³kiem naówczas i hetmanem wielkim koronnym.
Nim zacznê mówiæ o moim wychowaniu, nie od rzeczy zda mi siê namieniæ cokolwiek o tych,
od których ¿ycie powzi¹³em, to jest po prostu o moim ojcu i o mojej matce. Ojciec mój, po
stopniach: skarbnik, wojski, miecznik, ³owczy, czeœnik, podstoli, szeœædziesi¹tletnie ziemi
swojej i województwa us³ugi a ustawiczne na sejmiki elekcyjne i gospodarskie peregrynacje
przy kresie ¿ycia szczêœliwie nadgrodzone i ukoronowane zobaczy³: zosta³ stolnikiem. Do
tego nawet stopnia konsyderacji ju¿ by³ przyszed³, ¿e go podano ostatnim kandydatem do
podsêdkostwa, ale przeciwna cnocie fortuna nie pozwoli³a dojœæ tego stopnia; prêdko siê jednak uspokoi³ zwyczajn¹ nieszczêœliwym refleksj¹ nad marnoœciami œwiata tego.
Dopomog³a do takowej rezolucji nader szczêœliwa natura: by³ albowiem z tego rodzaju ludzi,
których to pospolicie nazywaj¹ „dobra dusza”. Nic on o tym nie wiedzia³, co robili Grecy
i Rzymianie, i je¿eli co zas³ysza³ o Czechu i Lechu, to chyba w parafii na kazaniu. Co mu
powiedzia³`. niegdyœ jego ojciec (a jak starzy twierdzili, jeszcze lepsza dusza ni¿ on), to te¿
samo on nam ustawicznie powiada³; tak dalece, i¿ u nas nie tylko wieœ, ale i sposoby mówienia i myœlenia by³y dziedziczne. Wreszcie, by³ to cz³owiek rzetelny, szczery, przyjacielski;
i choæ nie umia³ cnót definiowaæ, umia³ je pe³niæ. Z tej jednak nieumiejêtnoœci definiowania
pochodzi³o, i¿ siê by³ wzglêdem ludzkoœci nieco pomyli³; rozumia³ albowiem, i¿ dobrze
w dom goœcia przyj¹æ jest to¿ samo co siê z nim upiæ. St¹d posz³o, ¿e siê i inwentarz zmniejszy³, i zdrowie nadwerê¿y³o; znosi³ jednak pedogrê sercem heroicznym i kiedy mu czasem
pofolgowa³a, czêsto natenczas powtarza³, i¿ mi³o cierpieæ dla kochane, ojczyzny.
Matka moja, z dzieciñstwa wychowana na wsi, dla odpustu chyba nawiedza³a pobli¿sze miasta; sk¹d ka¿dy ³atwo wnieœæ sobie mo¿e, ¿e jeb na wielu teraŸniejszych talentach brak³o.
Nie obchodzi³o j¹ to bynajmniej i gdy raz strofowana by³a od jednego modnego kawalera, i¿
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zdawa³a siê mieæ zbyt surowe maksymy i dzikoœæ niejak¹, obra¿aj¹c¹ oczy wielkiego œwiata,
rzek³a mu w szczeroœci ducha, ¿e woli prostack¹ cnotê ni¿ grzeczne wystêpki.
Pierwsze lata niemowlêstwa mojego przepêdzone by³y w orszaku niewiast. Niedobrze jeszcze artykulowane s³owa t³umaczy³y piastunki i niañki za dziwnie roztropne odpowiedzi; te
z nies³ychan¹ skwapliwoœci¹ zaraz opowiadano matce mojej, która zwyczajnie od tego punktu zaczyna³a dyskursa w ka¿dym posiedzeniu; potakiwali ziewaj¹c s¹siedzi, a niejeden by³by
mo¿e na koniec i zasn¹³, gdyby niebudzi³ ich ojciec czêstymi kielichy. OrzeŸwieni naówczas,
wynurzali kolej¹ obfite ¿yczenia, aprekacje i proroctwa; a mój ojciec p³aka³.
W dalszym czasów przeci¹gu nieraz mi na myœl przychodzi³y zdro¿noœci pierwiastkowe edukacji i zastanawia³em siê nad tym, jako jest rzecz z³a i szkodliwa w niemowlêcym nawet wieku poruczaæ dzieci osobom nie maj¹cym ¿adnego oœwiecenia. Tkwi¹ mi do tego czasu w g³owie baki i straszne powieœci, którychem siê a¿ nadto nas³ucha³; i czêstokroæ mimo rozumn¹
konwikcj¹ muszê siê z sob¹ pasowaæ, ¿ebym gus³om i zabobonom nie wierzy³ lub wykorzeni³ bojaŸñ jakow¹œ i wstrêt, gdy zostajê bez œwiat³a albo na osobnoœci.
Nadto wkrada³ siê nieznacznie gust obmowy; s³ysz¹c albowiem, jako ka¿dego z dworskich
obyczaje niewiasty krytykowa³y, te zaœ powieœci mile przyjmowane przed starszymi bywa³y wzi¹³em to sobie za punkt pozyskania ³aski matki lub ochmistrzyni cokolwiek te¿ przed nimi
na drugich mówiæ; a gdy brak³o okazji, udawaæ siê musia³em do k³amstwa. Uwa¿a³em i to,
¿e jak wieczorne rozmowy by³y zwyczajnie o upiorach, czarownicach i strachach, tak ranne
o snach: jedna drugiej z kobiet opowieda³a, co siê jej œni³o; a z ich t³umaczeñ i wró¿ek nauczy³em siê, i¿ gdy siê komu ogieñ marzy, goœcia siê w domu spodziewaæ trzeba; a gdy z¹b
wypadnie, zapewne natenczas ktoœ z krewnych umrze.
Tak do lat siedmiu przebywszy w domu, trafi³o siê, i¿ przyjecha³ do nas brat matki mojej,
cz³owiek urzêdem, nauk¹ i wiadomoœci¹ œwiata znamienity. Przypatrowa³em siê pilnie wujowi memu, tym bardziej i¿ widzia³em, ¿e go rodzice moi bardzo szanowali; dziwowa³em siê,
i¿ dwa dni u nas siedz¹c, jeszcze siê by³ nie upi³; ksiêdzu lektorowi mówi¹cemu o upiorach
wierzyæ nie chcia³. To mi wstrêt do niego zaczê³o czyniæ, i¿ siê ze mn¹ nie tak jak drudzy
bawi³; a co najgorsza, zapêdzon¹ w pochwa³y moj¹ matkê niepoma³u, mnie zaœ niezmiernie
zmiesza³, gdy siê spyta³, czy ja umiem czytaæ, pisaæ i inne wiekowi przyzwoite mam wiadomoœci.
Pierwszy raz obi³y siê o moje uszy natenczas takowe s³owa; matka z pocz¹tku chcia³a o czym
inszym dyskurs zacz¹æ, ale gdy coraz bardziej nalega³, rzek³a natenczas i ledwo nie s³owo
w s³owo jej dyskurs pamiêtam:
- Podobno siê zdziwisz, braciszku, gdy ci powiem szczerze, ¿e nasz Miko³ajek dot¹d ani pisaæ, ani czytaæ nie umie; ale nie bêdziesz nas z mê¿em moim winowa³, gdy ci opowiem przyczyny, dla których nie chcieliœmy siê spieszyæ z jego nauk¹. Najprzód, dzieciê jest delikatne,
s³abe, mog³aby mu zaszkodziæ zbytnia sedentaria, któr¹ i nad alamentarzem mieæ trzeba. Potem, jak sam waszmoœæ pan widzisz, niezmiernie jest bojaŸliwe: gdybyœmy mu dyrektora dali,
straci³oby fantazj¹, ta zaœ, raz stracona, powetowaæ siê nie mo¿e. Trudno te¿ znaleŸæ doskona³ego takiego cz³owieka, jakiego byœmy chcieli mieæ do jego edukacji; a na koniec, ju¿ to
ostatnia rzecz, jak mówi¹, m³ode Ÿrebiê ³amaæ.
- Dobrze mówisz, moja panno - odezwa³ siê jegomoœæ - œwiêtej pamiêci nieboszczyk mój
ojciec (Panie, œwieæ nad dusz¹ jego) to¿ samo o mnie mówi³; ale jednakowo, kiedy jegomoœæ
tak mówi, podobno lepiej daæ Miko³ajka do szkó³. Opatrzy z ³aski swojej i miejsce, i cz³o7

wieka; a tymczasem wypijmy za zdrowie jegomoœci, mojego moœciwego pana i kochanego
dobrodzieja.
Z jak¹ radoœci¹ moj¹, a mo¿e i matki, odjecha³ nazajutrz ten wspólny nasz nieprzyjaciel,
wyraziæ trudno. Jednak jego dyskurs zostawi³ w umyœle ojcowskim fataln¹ impresj¹. Coraz
dyskurs zaczyna³ o szko³ach, nawet kupiono alamentarz i tablice do pisania. Bola³o to niezmiernie matkê; jednak, jako by³a bogobojna, gdy jej w tym uczyniono skrupu³, ¿e mnie na
zgubê moj¹ pieœci, uczyni³a zapewne najheroiczniejsz¹ w ¿yciu swoim ofiarê, gdy zezwoli³a
na to, abym by³ wys³any do szkó³ publicznych; ojciec albowiem upornie i z wielk¹ natarczywoœci¹ gani³ domow¹ edukacj¹ dla tej przyczyny, ¿e tego przedtem w Polszcze nie bywa³o.
Co na to odpowiada³a matka, nie pamiêtam; to onem i dobrze pamiêtaæ bêdê, ¿e po d³ugich
utarczkach, troskach, po¿egnaniach, b³ogos³awieñstwach, na koniec rzewliwym p³aczu do
szkó³ wyprawiony zosta³em.
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ROZDZIA£DRUGI
Nim dalszy proceder szkolnej edukacji mojej opiszê, niech mi siê godzi zastanowiæ nad niektórymi okolicznoœciami, a osobliwie wewnêtrzn¹ naówczas umys³u mojego sytuacj¹. Przez
siedm lat nie tak wychowania, jak pieszczot domowych by³em wolen nie tylko od nauki, ale
od najmniejszego chêciom moim sprzeciwienia siê; st¹d ten pierwszy krok poniewolnego
wyjazdu zdawa³ mi siê nieznoœny. Pierwszy raz dopiero poznawa³em ciê¿ar podleg³oœci; oddala³em siê pierwszy raz od obecnoœci rodziców, od pieszczot matki, od pochlebstw domowników. Najbardziej jednak (jak zapamiêtam) przera¿a³ mnie cel, dla którego wys³any by³em:
nauka. Nie mog³em j¹ mianowaæ dobrem, bo mi m¹ gro¿ono i obiecywano za karê; wnosi³em
wiêc sobie, i¿ nie mo¿e byæ, tylko przykra i dolegliwa. Nie widziawszy przedtem nikogo
w domu naszym, który by, oprócz koœcio³a, na ksi¹¿ce czyta³, mniema³em, i¿ na tym szczêœliwoœæ starszych zasadzona, i¿ siê nie ucz¹. Przymna¿a³o umartwienia pe³ne narzekania po¿egnanie domowych, ¿a³uj¹cych paniêcia, i¿ siê bêdzie musia³ uczyæ; i lubo mi rodzice powiadali, i¿ mi to wyjdzie na dobre, jam to bra³ za sposób s³odzenia nieszczêœcia mego, wewnêtrznie przekonany, i¿ je¿eli nauka jest kar¹, jam na ni¹ zas³u¿y³ i dlatego mnie do szkó³
wioz¹.
D³ugo po¿¹dany dyrektor by³ cz³owiek m³ody, bez ¿adnego doœwiadczenia, sam siê jeszcze
ucz¹cy, synowiec rodzony jegomoœci ksiêdza prefekta tych szkó³, do których jecha³em. Ch³opiec do pos³ugi w domu i szkole - syn naszego pana podstaroœciego, dobrze mi z dawna znajmy, prawie rówiennik i wszystkiej domowej rozpusty wierny i nierozdzielny towarzysz. Reszta wyprawy sk³ada³a siê z starego szafarza i gospodyni wyuczonej w sekretach domowej apteczki, a to dla poratowania (broñ Bo¿e choroby) zdrowia mojego.
W wigili¹ wyjazdu zawo³any do ojca z panem dyrektorem, by³em œwiadkiem instrukcji onemu danej; i wtenczas pozna³em, jak dobre dusze sposobne s¹ do przyjêcia ³atwego przeciwnych sk³onnoœciom swoim impresji. Najprzód albowiem, zlawszy na niego w³adzê swoj¹ rodzicielsk¹, zaklina³ na wszystkie obowi¹zki, aby nie folgowa³: wchodzi³ w wielkie pochwa³y
plag, zdoby³ siê, podobno natenczas pierwszy raz, na cytacie, powtarzaj¹c owe wiersze z alamentarza: „Ró¿d¿k¹ Duch Œwiêty dziateczki biæ radzi” etc. ; te przedziwne maksymy koñczy³y wielokrotnie doœæ zwiêz³e periody jego oracji. Na koniec, na znak podobno jurysdykcji, da³ mu w rêce kañczuczek, prawda, ¿e ma³y i cienki, ale jakem sam potem sprobowa³,
bardzo bolesny. Gdyœmy ju¿ z izby wychodzili, w³aœnie jak gdyby najpotrzebniejszej rzeczy
zapomnia³, uchyliwszy drzwi zawo³a³ na pana dyrektora:
- Bij¿e, bo ja ci za to p³acê!
Co siê ze mn¹ dzia³o, jakem truchla³, dr¿a³, p³aka³, dorozumieæ siê ka¿dy mo¿e; pobieg³em
natychmiast do matki i wszystko, co siê dzia³o, nie bez rzewnego p³aczu opowiedzia³em.
Kaza³a wiêc zawo³aæ dyrektora i w krótkoœci s³ów da³a mu do wyrozumienia, i¿ le¿eli siê
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tknie dzieciêcia, i s³u¿bê straci, i skór¹ odpowie. Pocieszy³o mnie to trochê i zaraz nazajutrz
puœciliœmy siê w drogê, któr¹m ja prawie ca³¹ przejêcza³, pan dyrektor przemyœla³ podobno
nad tym, kogo mia³ s³uchaæ: czy pana, czy pani.
Przyjechaliœmy bez ¿adnego przypadku, przyjêci z wielk¹ radoœci¹. Pierwiastki szkolne sz³y
trybem zwyczajnym. Pojêtnoœæ mia³em wielk¹, ale wstrêt od nauk jeszcze wiêkszy. Pan dyrektor, pamiêtniejszy na groŸby pani ni¿ rozkaz pana, obchodzi³ siê zrazu ze mn¹ dyskretnie,
ale wzi¹wszy sam w swojej szkole plagi od profesora, pe³en zapalczywoœci, lubom by³ niewinien, odda³ mi tylo dwoje. Od tego czasu czyni³ kolejno zadosyæ obowi¹zkom w³o¿onym
od rodziców moich: pieœci³, gdzie nie by³o potrzeba, bi³, kiedy nie nale¿a³o. Wzi¹wszy na
koniec w dzieñ swoich imienin parê sukien od matki w podarunku, napisa³ przez pierwsz¹
pocztê rodzicom, i¿ jegomoœæ pan Miko³aj czasu swego w nauce samego nawet Herkulesa
przejdzie.
Sposób dalszy sprawowania siê mojego w szko³ach podobien by³ pierwiastkom; przyjaŸñ
wspó³uczniów, a bardziej wspólne swywoli uczestnictwo by³o przyczyn¹ mniej uwa¿anych,
lecz nie mniej szkodliwych konsekwencji.
Ju¿em dochodzi³ lat szesnastu, gdym odebra³ wiadomoœæ o œmierci ojca i zaraz rozkaz powracania do domu. Czu³em, prawda, ¿al wrodzony, ale gdy siê ten uœmierzy³, stanê³a
w oczach pochlebna perspektywa swobody. Goœæ w domu po¿¹dany, we dwójnasób powiêkszone zacz¹³em odbieraæ domowych adoracje; sam pan dyrektor przyœwiadcza³, i¿ mi ju¿
szko³y nie by³y potrzebne. Do³o¿yli siê do tak rozs¹dnego zdania s¹siedzi perswaduj¹c matce, i¿ ju¿ w³aœnie by³êm w tej porze, aby sobie zas³ugiwaæ na afekt braterski i wspieraæ zadziedzicza³¹ popularnoœci¹ s³awê domu Doœwiadczyñskich.
Na tym wiêc fundamencie, dobrze siê wprzód opatrzywszy w amunicj¹ piwn¹, miodow¹,
winn¹ i gorza³czan¹, zacz¹³em byæ rad w domu moim. Zrazu ten sposób ¿ycia nie bardzo siê
by³ matce mojej podoba³, osobliwe gdym, podczas kuligu wywrócony z sanek, trochê by³
sobie ziobra nadwerê¿y³; ale przekupieni obietnicami i datkiem domowi umieli niektóre z moich awantur taiæ; drugie je¿eli nie usprawiedliwiaæ, przynajmniej dawaæ im pozór obojêtny.
W tak s³odkim ¿yciu sz³y dni raptownie, gdyby by³ osnowy szczêœcia mojego wuj me przerwa³, testamentem ojcowskim wyznaczony opiekun.
Przyjechawszy do nas, ¿adnego wstrêtu nie pokaza³ i ju¿ zaczyna³em tryumfowaæ; wtem,
dr¿¹cy i od strachu zbiednia³y, przypada do mnie mój nowej kreacji z ch³opca pokojowy
oznajmuj¹c, i¿ moje psy goñcze, legawe, charty, kondysi co do jednego ju¿ w stawie potopione; korne jedne przeprowadzone do inszej wsi, drugie wyprawione na jarmark; dworzanom podziêkowano, a co najgorsza, kozaczek bandurzysta 1, wzi¹wszy na drogê bolesny wiatyk, sromotnie wypêdzony z domu.
Zawo³any do wuja, zasta³em z nim matkê i na pó³ ¿ywy z wstydu, z³oœci, ¿alu i upokorzenia,
musia³em rad nierad s³uchaæ napomnienia i regu³ na nowo mi przepisanych. Trzeba by³o zrobiæ z potrzeby cnotê; obieca³em odmieniæ sposób ¿ycia, z mocnym wewn¹trz przedsiêwziêciem, i¿ tego, com obieca³, nie wykonam. Czyli siê og³osi³a w okolicy ta awantura, czyli obwieszczono umyœlnie niektórych ichmoœciów - ¿adnegom z dawnych kompanów przez ca³¹,
a doœæ przewlok³¹ bytnoœæ wuja mego me obaczy³, ale natychmiast ustawicznie siê ze mn¹
bawili ludzie roztropni, uczeni i trzeŸwi, których natenczas dopierom pozna³; i hak uwa¿a³em, rozrywki z nimi, choæ nie tak ochocze i wrzaskliwe jak moje przesz³e, przecie¿ sz³y ci¹gle i coraz nieznacznie dawa³y okazj¹ i wstêp do nowych zabaw.
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¯e zaœ po odpêdzeniu dawnego nauczyciela nie trafia³ siê naprêdce drugi, a wuj tymczasem
w dalek¹ podró¿ odjecha³, wyperswadowa³a matce mojej niedawno z Warszawy przyby³a s¹siadka, i¿ w moim wieku kawalerowi nie ³acmskiego, jak dla ¿aków, inspektora, ale guwernora mieæ potrzeba takiego, który by jêzyka francuskiego, a co najwiêksza, maniery dobrej
i prezencji móg³ nauczyæ. Nastrêczy³a zaraz na ten urz¹d w domu u siebie bawi¹cego kawalera rodem z Francji, który lubo by³ do niej za kamerdynera przysta³, przecie¿ (hak powieda³)
uczyni³ to by³ umyœlnie, chc¹c ukryæ wielkoœæ cnienia swojego: inaczej, poznany, by³by w odpowiedzi « za zabicie w pojedynku pod samym bokiem królewskim w Wersalu pierwszego
prezydenta parlamentu francuskiego . ¯a³owa³a niezmiernie tak nieszczêœliwego przypadku
matka moja i zaraz pos³ano po jegomoœci pana Damona.
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ROZDZIA£ TRZECI
Pierwsze dni bawienia jegomoœci pana guwernora, póki siê dobrze ze wszystkimi nie pozna³,
oznaczone by³y pokazywaniem grzecznoœci ogólnej ku wszystkim, atencji osobliwe dla matki mojej. My z naszej strony ile mo¿noœci staraliœmy siê o to, aby siê nie pokazaæ grubianami
i prostakami w oczach jegomoœci pana markiza. Zaœ pan Damon (który lubo nam objawi³, ¿e
by³ markizem, prosi³ jednak, aby go nie czczono tym tytu³em, dla lepszego utajenia) coraz
wiêksze prezentowa³ postaci grzecznoœci nadzwyczajnej i w naszych stronach me widzianej.
Po kilku dniach, gdy go matka moja usilnie prosi³a, a¿eby nam awantury swoje opowiedzia³,
z pocz¹tku wielki od tego wstrêt pokazowa³, ale uproszony na koniec nie bez wielu poprzedzaj¹cych darowizn, odkry³ nam ledwo nie najjaœniejsze urodzenie swoje, przypadki ledwo
s³ychane na morzu i na l¹dzie, awantury mi³osne, niektóre pomyœlne; niektóre z z³ym sukcesem; ta zaœ najfatalniejsza, która go na koniec przywiod³a do owego pojedynku z pierwszym
prezydentem parlamentu. Skoñczy³ powieœæ zaklinaj¹c na wszystkie obowi¹zki, aby go nie
wydawaæ; gdy siê albowiem odkry³, ¿ycie jego zostawa³o w rêku naszych, a ju¿ siê nawet
dowiedzia³ o tym od pewnego podufa³ego przyjaciela, ksi¹¿êcia, i¿ król francuski pisa³ do
naszego z proœb¹, aby go wszêdzie po Polszcze szukano. Obiecaliœmy. jegomoœci panu markizowi zupe³ne w domu naszym utajenie, z tym jednak ostrze¿eniem, i¿ co do oka bêdzie traktowany jak guwernor, zaœ w prywatnym posiedzeniu jako domowy przyjaciel i ze wszech miar
dystyngwowany kawaler.
Ledwo mog³a utaiæ w sobie i pohamowaæ zbytek pociechy matka moja, i¿ nie szukaj¹c daleko, taki skarb w domu swoim znalaz³a; ¿e zaœ ten sekret trochê jej na sercu ciê¿a³, jako ostro¿na i wielce dyskretna, powierzy³a go pod wielkim zaklêciem dwom tylko wypróbowanej roztropnoœci s¹siadkom i nie wiedzieæ, jakim sposobem, po ca³ej okolicy wieœæ siê rozesz³a
o strasznych przypadkach jegomoœci pana markiza; wszyscy jednak tê mieli dyskrecj¹, i¿ tylko w prywatnych posiedzeniach o nich gadali. Byli niektórzy ma³owierni, ale tê resztê dzikoœci sarmackiej umia³y poskramiaæ damy, które z natury sk³onne do litoœci, z ¿alem zapatrywa³y. siê na tak wielkie poni¿enie zacnej osoby.
Nieskoñczenie przypad³ mi do gustu mój nowy pan guwernor; st¹d jednak najbardziej, gdy
jaœnie i oczewiœcie matce mojej wyprobowa³ , i¿ szkolna nauka ¿akom tylko przystoi, zacnego zaœ paniêcia dowcip regu³ami zacieœniony na to by siê tylko przyda³, ¿eby go palcem po
Pary¿u wskazowano.
- U nas bowiem w Pary¿u - doda³ - jêzyk ³aciñski w takowej jest pospozycji, i¿ kto go umie,
nie mo¿e siê w uczciwej kompanii pokazaæ, damy siê na niego krzywi¹, a kawalerowie nazywaj¹ go pedantem. Edukacja dobra zaczyna siê od nabierania prezencji i fantazji, ci¹gnie siê
i kontynuuje probowaniem wspania³oœci umys³u, koñczy siê zaœ doœwiadczaniem sentymentów serca.
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Przyznaæ siê muszê, i¿em tej planty edukacji najmnieszej rzeczy nie zrozumia³, a mo¿e i moja matka; z tym wszystkim tak siê nam zda³a byæ piêkna, dowcipna i po¿yteczna, i¿ z ochot¹
wszyscy na tym przestali, abym siê æwiczy³ w wspania³oœci umys³u i doœwiadczeniu sentymentów serca, nie przepominaj¹c jednak francuskiego jêzyka, bez którego (jako twierdzi³ pan
Damon) i sentymentów, i wspania³oœci mieæ nie mo¿na.
Zostawi³ by³ w domu mój wuj gramatykê francusk¹; tê nazajutrz rano ofiarowa³em jegomoœci panu Damonowi, aby mi z niej lekcje dawaæ pocz¹³; ale mnie zadziwi³a niezmiernie odpowiedŸ jego:
- Widzê - prawi - i¿ waszmoœæ pana ledwo nie wiêcej ni¿ z gruntu sentymentów uczyæ potrzeba. Namieni³em niedawno, i¿ regu³y umys³ zacieœniaj¹; có¿ jest gramatyka, je¿eli nie zbiór
regu³? Porzuæ waszmoœæ pan te ¿akowskie narzêdzia, a idŸ torem wielkiego œwiata. Nauka
kawalerska zawis³a na konwersacji z równymi sobie; nie bêdziesz wiêc waszmoœæ pan miewa³ inszych lekcji nad ustawiczn¹ ze mn¹ konwersacj¹; z niej i wiadomoœci rzeczy bêdziesz
nabiera³, i w sentymentach kawalerskich bêdziesz siê æwiczy³.
Zda³o mi siê, i¿em siê ju¿ wszystkiego nauczy³, tak¹ mnie nabawi³a radoœci¹ odpowiedŸ Damona. Zaczêliœmy zaraz uprojektowan¹ plantê do skutku przyprowadzaæ i przyznaæ nale¿y,
i¿ w krótkim czasie doœæ dobrze pojmowaæ, dalej rozumieæ, na koniec i mówiæ po francusku
zacz¹³em.
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ROZDZIA£ CZWARTY
Wprawiony ju¿ nie tylko w rozumienie, ale i mówienie po francusku, ¿ebym nie tylko coraz
bardziej wzmacnia³ siê w tym jêzyku, ale i pocz¹³ nabieraæ pierwsze sentymentów elementa,
os¹dzi³ za rzecz potrzebn¹ jegomoœæ pan Damon, abyœmy siê udali do ksi¹g mi³osnomoralnych. W domu oprócz Heloizy, G³osu synogarlicy i O³tarzyka wonnego kadzenia ¿adnej inszej ksi¹¿ki me znaleŸliœmy.
Za wielkim jegomoœci pana Damom staraniem po kilkumiesiêcznym oczekiwaniu przyby³y
na koniec romanse Cyrusa i Klelii. Nie przestraszy³a mnie bynajmniej niezmiernoœæ tak
przeci¹g³ych historu; owszem, takiegom nabra³ gustu w s³uchaniu, gdy je pan Damon czyta³,
i¿ chc¹c czasem dojœæ koniecznie koñca zawi³ej intrygi, trawi³em bezsenne nocy dla wielkiego Alkandra Iub wiernej Mandany. Duchem bohaterstwa nape³niony, nie maj¹c jeszcze ¿adnej Dorynny lub Kleomiry, wzdycha³em przecie, uskar¿a³em siê na bogi i a¿eby mog³o powtarzaæ echo ¿a³osne jêczenia, nieraz wykrada³em siê do bliskiego rezydencji naszej gaiku.
Raz gdym w³aœnie naj¿a³oœniejszy rozdzia³ czyta³ historii Hippolita, le¿¹c u stoku na miêtkiej murawie, wo³aæ pocz¹³em ¿a³osnym g³osem:
- Czemu¿ siê nade mn¹ zlitowaæ nie chcesz, kochana Julianno? Pastwisz siê nad tym, który
uzna³by siê za najszczêœliwszego, gdyby móg³ byæ wiecznym twoim s³ug¹... Rozka¿!...
wszystko dla ciebie uczyniæ gotowym, byleœ mnie tylko nie chcia³a tak niemi³osiernie przeœladowaæ!... Pójdê w œwiat, gdzie mnie oczy ponios¹...
- Ach! nie czyñ mi waszmoœæ pan tej krzywdy - rzek³a w tym punkcie stoj¹ca przy mnie m³oda matki mojej wychowannica tego¿ w³aœnie imienia, która trefunkiem prze chodz¹c siê po
tym lasku, w³aœnie za mn¹ sta³a wtenczas, gdym siê ja na te heroiczne okrzyki zdobywa³. Nie rozumiem - rzek³a dalej - i¿by postêpki moje mia³y komukolwiek czyniæ przykroœæ, a dopiero¿ synowi tej, która w moim sieroctwie matk¹ mi siê staje!
Nie wiem, czyli tak osobliwy przypadek, czyli g³os wdziêczny i zarumienienie siê, gdy mówi³a, Julianny, czyli natê¿ona z romansów imaginacja ten we mnie w momencie sprawi³a skutek, i¿ w tym punkcie zda³a mi siê byæ bogini¹. Pad³em jej do nóg, ³zami oblewaj¹c jej rêce;
uczyni³em protestacj¹ mi³oœci wiecznej; i gdyby by³a gwa³tem z r¹k moich nie wydar³a siê,
rozumiem, i¿ cokolwiek Cyrus Mandanie, Hippolit Julii powiedzia³, wszystko by to by³a us³ysza³a przy tym pierwszym moim wstêpie w sentymentowe awantury. Respekt nadzwyczajny
nie pozwoli³ mi dalej sprzeciwiaæ siê jej rozkazom.
Zosta³em na tym¿e miejscu i trac¹c j¹ z oczu, dopierom rozmawiaæ pocz¹³ z rzeczk¹, drzewami i pagórki; zgo³a, kopiuj¹c wszystkie, które mi tylko przyjœæ mog³y na myœl, orygina³y,
nie opuœci³em najmniejszej okolicznoœci z tych; które w romansach czyta³em przy ka¿dym
pierwszym poznaniu.
Do tego czasu piêknoœæ Julianny, lubo by³a wyborna, nie nader wielk¹ czyni³a we mnie impresj¹. Przyzwyczajony do jej widoku, zachowywa³em siê w granicach nale¿ytego wzglêdem
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p³ci damskiej uszanowania; ten osobliwy przypadek tak mi siê zda³ byæ niezwyczajnym losu
przeznaczeniem, i¿ ka¿de Julianny wzruszenie wskroœ serce moje przera¿a³o; te zaœ, maj¹c
ju¿ prawdziwe obiektum, nie zatrudnia³o siê fantastycznymi awanturami.
Gdym do domu powróci³, postrzeg³em, i¿ za moim przybyciem twarz jej siê zarumieni³a
i skorom wszed³, spuœci³a oczy. Niedobrze jeszcze istotnych romansów œwiadom, zda³o mi
siê, i¿em niedyskrecj¹ moj¹ na jej gniew zas³u¿y³, i tak mnie ta myœl zasmuci³a, i¿ nadzwyczaj by³em ponury i zamyœlony czekaj¹c czasu spoczynku, ¿ebym w cichoœci zgryzotê serca
ul¿y³. Noc ta by³a prawie bezsenna; Julianna, raz w takiej postaci, jakom j¹ w lasku widzia³,
zagniewana drugi raz, sta³a mi ustawicznie w oczach i gdy przede dniem zmo¿one powieki
sen zamkn¹³, marzy³a siê przecie ustawicznie jej postaæ wdziêczna i mi³a.
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ROZDZIA£ PI¥TY
Gdybym chcia³ na wzór inszych amantów opisaæ piêknoœæ tej, któr¹m ukocha³, fatygowa³bym czytelników zbyt przeci¹g³ym wyobra¿eniem; lilie i ró¿e, per³y i rubiny, kszta³t Diany,
wdziêk Wenery by³yby zapewne na placu. Ale jako piêknoœæ prawdziwa nie potrzebuje przysad, tak styk mój prosty i szczery nie wyrówna³by ¿¹daniu mojemu.
Julianna nie mia³a tego blasku p³ci, która - jak mówi romanse - lilie zawstydza; nie chcê ja
ró¿om ani liliom krzywdy czyniæ, powiem wiêc z prosta, i¿ by³a bia³a, rumieniec mia³a piêkny, a co najbardziej przymila³o jej postaæ, by³a skromnoœæ przedziwna w u³o¿eniu. Oko czarne, lubo ¿ywe i pe³ne, nie buja³o przecie na wszystkie strony ani zbyt pierzchliw¹ jaskrawoœci¹ uprzedza³o cudze spojŸrzenia; chód by³ pomiarkowany, choæ letki; g³os wdziêczny, lubo
niepieszczony. Mo¿e by siê dla tych przywar innym nie podoba³a - mnie przypad³a do serca.
Niedaleko naszego dworu by³ staw obszerny; ku tamtej stronie matka moja z Juliann¹ wysz³y
na przechadzkê i chodzi³y w cieniu drzew zasadzonych na grobli; ja tymczasem, obaczywszy
u brzegu ma³¹ ³ódkê, wsiad³em w ni¹ i puœci³em siê na wodê. Gdym prawie by³ na samym
œrodku, zawo³any od matki, gdy raptem skrêciæ bieg ³ódki chcia³em, ta siê tak nagle przechyli³a, i¿ straciwszy wagê wpad³em w wodê i zanurzy³em siê. Skoczyli zaraz domowi i ju¿ nieraz pogr¹¿onego, z wielk¹ ciê¿koœci¹ i hazardem wpó³ prawie nie¿ywego na brzeg wynieœli.
Gdym pierwszy raz po otrzeŸwieniu oczy otworzy³, postrzeg³y p³acz¹c¹ Juliannê. Widok ten
tak¹ we mnie uczyni³ rewolucj¹, i¿ straciwszy powtórnie zmys³y, wtenczas dopiero przyszed³em do siebie, gdy mnie, zaniesionego do domu, na ³ó¿ku po³o¿ono. Szuka³em ciekawie,
skorom do siebie przyszed³, je¿eli Julianny nie zobaczê, i gdym siê o ni¹ matki pyta³, odpowiedzia³a, i¿ powtórna moja s³aboœæ tak j¹ przestraszy³a, ¿e zemdlon¹ ledwo siê by³o mo¿na
dotrzeŸwiæ: teraz dla nabrania si³ u siebie spoczywa. Je¿eli s³aboœæ Julianny by³a mi przyczyn¹ ¿alu, okazja s³aboœci orzeŸwi³a serce moje; skutek jednak czyli przestrachu, czyli zaziêbienia tak by³ dzielny , i¿ przez kilka niedziel z ³ó¿ka wstaæ nie mog³em. Przez czas s³aboœci mojej ustawicznie prawie przesiadywa³a przy mnie matka. Raz, gdy wysz³a z pokoju,
kaza³a Juliannie zostaæ siê przy mnie, mówi¹c, i¿ zaraz powróci.
Skorom siê sam, bez œwiadków, z Juliann¹ obaczy³, uczu³em takow¹ bojaŸñ i pomieszanie,
¿em ust otworzyæ nie œmia³; przezwyciê¿aj¹c jednak¿e wstrêt nadzwyczajny rzuci³em dr¿¹cym g³osem
- Mam¿e mieæ nadziejê, ¿e moja, niedyskretna mo¿e, porywczoœæ znajdzie odpuszczenie?...
Czy¿ wiarê pozyskam, gdy to, com przyrzek³, stokrotnie potwierdzê?...
Z pocz¹tku zby³a milczeniem pytania; jam w ni¹ oczy wlepiwszy, czeka³ wyroku szczêœcia
lub nieszczêœcia mojego. Na koniec, westchn¹wszy ciê¿ko, na tê siê zdoby³a odpowiedŸ:
- Nie zdaje mi siê, aby to by³o z dobrem domu tego, w którym siê prawie z mi³osierdzia
mieszczê, i¿by jedyny tak znacznej fortuny dziedzic do takowego bra³ siê postanowienia, któ16

re by mu nic wiêcej mo¿e nie przynios³o nad prawdziwe przywi¹zanie i wdziêcznoœæ. Nie
tajê siê, ¿e bym by³a szczêœliw¹; ale lepiej bêdzie, ¿e mnie powinnoœæ uczyni nieszczêœliw¹
ani¿eli niewdziêczn¹. Przestañmy o tym mówiæ; postrzegam, i¿em wiêcej powiedzia³a, ni¿
mi mówiæ nale¿a³o.
Rozrzewniony tak bolesn¹, a niemniej po¿¹dan¹ odpowiedzi¹, otwiera³em usta chc¹c jej niewczesn¹ delikatnoœæ prze³amaæ, matka w tym punkcie nadesz³a i zaraz sig o czym inszym
dyskurs zacz¹³.
Szuka³em przez d³ugi czas sposobnej okazji do wynurzenia ¿¹dañ moich. Widz¹c raz matkê
w dobrym humorze, rozmawiaj¹c¹ o przysz³ym moim postanowieniu, mówi¹c niby w powszechnoœci, rozwodziæ siê szeroce nad tym pocz¹³em, jako w zamêœciu szukaæ posagu i bogatej wyprawy fest to upodlaæ tak œwiête zwi¹zki; zacz¹³em dalej wyliczaæ przymioty, jakie
by chcia³em znaleŸæ w przysz³ej ma³¿once, i nieznacznie czyni³em definicjê Julianny. Nie
wiem, czy siê domyœli³a fortelu mojego matka, czy postrzeg³a w atencjach moich wiêcej ni¿
grzecznoœæ, czy oczy Jutiannê wyda³y: pod pretekstem doskonalszej edukacji postanowi³a
odwieŸæ j¹ do bliskiego klasztora panien zakonnych i ¿adnej w tym nie u¿ywaj¹c afektacji,
w potocznym dyskursie spyta³a mnie, czyli jestem w tej mierze jednego z ni¹ zdania. Wyda³
mnie, nieprzygotowanego, nag³y rumieniec; ocuciwszy siê jednak nieco, zacz¹³em szeroce
przek³adaæ defekta edukacji klasztornej i tak - mniemam - natenczas by³em wymownym, i¿
gdyby nie by³a wiadoma matce przyczyna tych remonstracji , przedsiêwziêta podró¿ nie wziê³aby skutku.
Przyszed³ na koniec dzieñ smutny rozstania naszego. Coœmy wzajemnie ucierpieli, wieleœmy
skrytych ³ez wylali, wiele przysi¹g i oœwiadczeñ zobopólnie uczynionych by³o, ten chyba pojmie który siê w podobnym razie znajdowa³. Po odjeŸdzie Julianny postrzeg³a matka moja nadzwyczajn¹ we mnie melancholi¹; strzeg³em siê towarzystwa, a najmilsza i prawie jedyna zabawa moja by³a uczêszczaæ do mi³ego, a teraz deszcze szacowniejszego laska. Boj¹c siê wiêc,
¿eby zbyteczna melancholia zdrowiu mojemu nie zaszkodzi³a, chc¹c uczyniæ dywersj¹ tak niewczesnemu, jak mniema³a, kochaniu, za rad¹ brata swego umyœli³a mnie wys³aæ do cudzych
krajów. •eby zaœ, raz poznany od wuja mego, pan Damon nie by³ od³¹czony od mego towarzystwa, tak wyjazd mój nagli³, i¿ w niedziel kilka wszystko ju¿ by³o gotowo do podró¿y.
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ROZDZIA£ SZÓSTY
Gdyœmy ju¿ prawie byli na wsiadaniu, nagle zasz³e interesa przymusi³y matkê moj¹ do tego,
i¿ mnie do jednego z najcelniejszych królestwa miast wyprawiæ umyœli³a, a¿ebym tym lepiej
rzeczy wykierowa³. Odwlek³a siê, z niezmiernym moim i jegomoœci pana Damona ¿alem,
podró¿ do cudzych krajów; ¿e zaœ te miasto doœæ by³o dalekie od domu naszego, dany mi by³
list do jednego z krewnych, który tam przemieszkiwa³. Przyjechaliœmy na to miejsce bez ¿adnego przypadku; osób, do których siê stosowa³ interes, nie zasta³em i krewny mój a¿ za miesi¹c mia³ powróciæ.
Gdym wiêc, ile bez ¿adnej znajomoœci, czas doœæ smutnie trawi³, namieni³ mi jegomoœæ pan
Damon, i¿ szczêœcie zdarzy³o nam doœæ pomyœln¹ okolicznoœæ; znalaz³ albowiem w tym¿e
mieœcie znajom¹ sobie damê, baronow¹ de Grankendorff, która urodzeniem Polka, niedawno
owdowiawszy przyjecha³a z cudzych krajów dla objêcia znacznej na siebie spad³ej substancji
i przez kilka niedziel w tym mieœcie bawiæ umyœli³a.
- Nie przyjmuje w dom swój, tylko afidowanych przyjació³, i waszmoœæ pan, gdy tam bêdziesz przeze mnie introdukowanym, staraj siê, ¿ebyœ o jej tu bytnoœci przed nikim nie wspomina³.
Wzi¹wszy wiêc naprêdce instrukcj¹, jak mam sobie w tak dystyngwowanej kompanii postêpowaæ, uzbrojony w dobr¹ fantazj¹, pierwszy krok nie bez wewnêtrznego wzruszenia uczyni³em na teatrum wielkiego œwiata.
Weszliœmy zatem do domu doœæ przystojnego, w którym znajdowa³a siê bia³og³owa jedna
podesz³a i córek dwie tej damy. Po pierwszych uk³onach i ceremoniach odezwa³a siê gospodyni, i¿ ma sobie za honor przyjmowaæ tak dystyngowanego kawalera; prezentowa³a mnie
zatem ca³ej kompanii, w której by³o czterech ichmoœciów bardzo maniernych , a jakom uwa¿a³, przyjació³ jegomoœci pana Damona; czêsto albowiem z nim po cichu rozmawiali. Uderzy³a mnie w oczy butelka wina szampañskiego, któr¹m na stole postrzeg³; ko³o niej le¿a³o
kilka grów kart i wszystkie inne do tego rzemios³a narzêdzia. Jeden z czterech ichmoœciów
nie da³ siê d³ugo rozmowom szerzyæ i gdy ruszony wyskoczy³ czopek, pienistym winem
zacz¹³ zdrowie przyby³ego do kompanii goœcia. Nie mog³em tego na sobie przewieœæ, ¿ebym
ochoczej gospodyni zdrowa nie wypi³, a gdy obesz³y rzêsiste koleje godnej konsolacji , pomyœlnych sukcesów etc., wino, rozweselaj¹ce serce, przyda³o ustom wymowy na oœwiadczenie, jak by³em uszczêœliwiony tak mi³ym posiedzeniem.
Twarz jejmoœæ panny baronównej starszej zda³a mi siê przedziwna; ju¿em chcia³ wstêp czyniæ do po¿¹danej z ni¹ konwersacji, gdy mi ofiarowano karty i uczyniono przeto dywersj¹
wynurzenia afektów. Ochota d³ugo w noc trwa³a; ja zaœ, obudziwszy siê nazajutrz oko³o po³udnia z ciê¿kim bólem g³owy, gdy pi³em herbatkê, dowiedzia³em siê od jegomoœci pana
Damona, i¿ i pieniêdzy niema³o wygra³em, i pozyska³em serce jednej z tych bogiñ, która mnie
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by³a dnia wczorajszego wymownym uczyni³a. Nie móg³ siê wypowiedzieæ pan Damon, z jak¹
satysfakcj¹ zapatrywa³ siê na moj¹ piêkn¹ prezencj¹, i upewni³, i¿ pozyska³em estywacj¹
matki, a starsza jejmoœæ panna baronówna coœ mêce ni¿ dobr¹ przyjaŸñ ku mnie powziê³a.
Uczêszczaliœmy codziennie do tego domu tak wielce przyjemnego; uznawa³em coraz wiêksze progresy w sentymentach jejmoœæ panny baronównej, ale mnie dziwi³a odmiana szczêœcia w karty: przez pierwsze albowiem dwa dni powróci³em siê do domu z korzyœci¹, zaœ od
tego czasu i w tryszaka dziewi¹tki mnie mija³y, i w mariasza pamfil ode mnie stroni³; na koniec gdym chcia³ rewan¿owaæ w pikietê, musia³em siê z tuzami po¿egnaæ, a co najgorsza,
i z pieniêdzmi, tak dalece, i¿ gdyby nie znajomy w mieœcie kredyt matki mojej, dawno by ju¿
by³o trzeba do domu powracaæ. Cieszy³ mnie w takowym utrapieniu jegomoœæ pan guwernor
nadziej¹ odmiany szczêœcia i sam o sobie powieda³, i¿ graj¹c raz w chapankê z kardyna³em
de Fleury, przez jedn¹ noc przegra³ by³ sto szeœædziesi¹t tysiêcy liwrów; nazajutrz zaœ i przegrane pieni¹dze odegra³, i jeszcze zosta³o mu siê w zysku czterdzieœci tysiêcy. Na dobitkê zaœ
pocieszenia przyda³ z misternym uœmiechem, i¿ kto w kochaniu szczêœliwy, w kartach zyskowaæ nie mo¿e. By³bym z ca³ego serca gry przesta³, ale to by³o na przeszkodzie, i¿ jejmoœæ
panna baronówna starsza, która by³a zniewoli³a serce moje, rada sama zabawia³a siê kartami,
a jam by³ w jej partii. Oprócz ustawicznej przegranej gnêbi³y mój worek bardzo czêste, a jakby na przemiany kolejno nastêpuj¹ce urodziny i imieniny jejmoœæ pani baronowej i jej pociech; nie obchodziæ zaœ tych uroczystoœci wi¹zaniem i uczt¹ by³oby to wykroczyæ przeciw
wspania³oœci umys³u i sentymentów, od jegomoœci pana Damona zaleconych.
Ju¿ mija³ czwarty tydzieñ proby sentymentowej, gdy raz na kolacji jegomoœæ pan Damon,
winem nieco rozgrzany, przemówi³ siê z jednym kawalerem naszej kompanii. Z pocz¹tku doœæ
politycznie dawali sobie do wyrozumienia wzajemne nieukontentowanie; od s³owa do s³owa
przysz³o do tego, i¿ adwersarz jegomoœæ pana Damona nazwa³ go oszustem i filutem. Nie
mog¹c wytrzymaæ tej zniewagi jegomoœci pana markiza, porwa³em siê z miejsca, tamten do
szpady, w momencie wszyscy do orê¿a. Sta³ siê rozruch wielki i bitwa powszechna, z naszym
jednak awanta¿em, albowiem przeciwnik jegomoœci pana Damona dostawszy ciosu pad³ na
ziemiê. Po d³ugiej utarczce tamci ty³ podali; ja ich goni¹c wyparowa³em na ulicê; obskoczony od ¿o³nierzy, odbie¿ony od wszystkich w tym punkcie, gdy bagnety ucinaæ zamyœlam, nie
wiem, pa³aszem czyli berdyszem w g³owê ciêty, pad³em bez zmys³ów na pobojowisku.
Co siê dalej ze mn¹ sta³o, nie pamiêtam; to wiem, i¿ gdym pierwszy raz oczy otworzy³, zobaczy³em siê w miejscu nieznajomym; a gdym siê spyta³, gdzie gestem, dowiedzia³em siê, i¿ by³em
w kordygardzie . Prosi³em natychmiast otaczaj¹cych mnie ¿o³nierzy, a¿eby przyszed³ do mnie oficer maj¹cy nad nimi zwierzchnoœæ; przyszed³ natychmiast i gdym mu nazwisko moje powiedzia³,
zaraz mnie w³asn¹ karet¹ odes³a³ do stancji. Niech ka¿dy os¹dzi, co siê ze mn¹ wtenczas dzia³o,
gdym tylko cztery mury zasta³ i tê niepocieszn¹ od zdziwionego gospodarza nowinê, i¿ jegomoœæ
pan guwernor dnia wczorajszego w nocy, zabrawszy wszystkie rzeczy, poczt¹ wyjecha³ opowiedziawszy wprzód, a¿em ja go ju¿ by³ uprzedzi³ odebrawszy wiadomoœæ o œmierci matki mojej.
Strapiony niezmiernie, zacz¹³em czyniæ starania, aby siê dowiedzieæ o zbieg³ym Damonie, ale
usi³owania moje by³y niewczesne. Chcia³em siê o nim informowaæ w domu jejmoœæ pani baronowej, ale i tej nie zastano; pokaza³o siê albowiem naówczas, i¿ to by³a awanturnica, od
niedawnego czasu w tym mieœcie bawi¹ca, która kilku m³odzie¿y powabami mniemanych
córek swoich z³udzi³a i oszuka³a. Za pewne zaœ boj¹c siê dla siebie z³ych konsekwencji, po
ostatnim przypadku uciek³a z zabranym ³upem nieostro¿ne, m³odzie¿y.
19

ROZDZIA£ SIÓDMY
Prêdzej, ni¿elim siê spodziewa³ ani sobie ¿yczy³, odebra³a matka moja wiadomoœæ o mojej
awanturze; i list; którym w dni kilka odebra³, chocia¿ me by³ wed³ug tonu wielkiego œwiata, da³
mi jednak do wyrozumienia, i¿ akcje moje nie mia³y aprobacji. Boj¹c siê z³ego w domu przyjêcia rozpisa³em listy do ró¿nych przyjació³ i krewnych, aby ile mo¿noœci usprawiedliwiali przed
matk¹ i winem letkoœæ procederu mojego, pochodz¹c¹ bardziej z niewiadomoœci ni¿ z z³ego
charakteru. Wiêcej mi dopomog³a mi³oœæ wrodzona ni¿ cudze remonstracje, osobliwie gdym
sam list napisa³ przyznaj¹c b³¹d i zupe³n¹ odmianê ¿ycia obiecuj¹c. Respons by³ pomyœlny.
Mo¿e pretekst obaczenia jedynaka najwiêcej dopomóg³; pozna³em to doœwiadczeniem; gdy albowiem po pierwszym, niby zimnym przywitaniu wziê³a mnie matka na stronê i tam przygotowan¹ perorê z przyzwoit¹ powag¹ zacz¹æ chcia³a, sz³y s³owa oporem; a gdym jej pad³ do nóg,
p³acz j¹ wyda³. Jam, rozrzewniony, pomóg³ jej p³akaæ i na tym siê skoñczy³o, i¿ rozeszliœmy
wcale inaczej, ni¿eœmy siê oboje spodziewali: ona z wiêkszym ni¿ przedtem jeszcze do mnie
przywi¹zaniem, ja z szczer¹ chêci¹ poprawy, nauczony doœwiadczeniem, i¿ nie masz takowej
w dzieciach zdro¿noœci, której by mi³oœæ rodziców nie mog³a przezwyciê¿yæ.
Osiad³em wiêc na nowo w domu i czyli ¿arliwoœæ œwie¿ego nawrócenia, czyli pamiêæ wstydliwej dla mnie awantury, czy widok przyk³adnej matki takiego by³ cudu przyczyn¹, i¿ przez
ca³y miesi¹c wiod³em ¿ycie przyk³adne i nieposzlakowane. Zabra³ Damon romanse; ¿eby zaœ
by³y zabawne albo po¿yteczne ksiêgi w jêzyku polskim, nawet ¿eby byæ mog³y, nie wierzy³em temu maj¹c w œwie¿ej pamiêci dyskursa jegomoœci pana Damona, i¿ w samym tylko francuskim jêzyku wszystkie umiejêtnoœci osiad³y. Wszed³zy raz do apteczki, gdziem wed³ug starodawnego zwyczaju co dzieñ przed obiadem, a czasem i dwa razy chodzi³, gdym po wódce
pierniczków cukrowych szuka³, znalaz³em w k¹cie histori¹ o Aleksandrze Wielkim. Zadziwiony, ¿e siê mog³a w jêzyku polskim znaleŸæ insza jaka ksiêga oprócz nabo¿nych, wzi¹³em
j¹ i zaniós³ do stancji z mocnym przedsiêwziêciem, ¿e j¹ bêdê czyta³; jako¿ tego¿ samego dnia
przeczyta³em pó³ karty.
Dziwi³y mnie nies³ychane awantury, gdy siê w morze spuszcza³ i na wózku gryfami zaprzê¿onym buja³ po powietrzu; przecie¿ przyznaæ siê muszê, i¿ srogi gwa³t czyniæ obie musia³em, ¿eby zaczêtego dzie³a dokoñczyæ. Ju¿em by³ doszed³ rozdzia³u dwudziestego, a przeto
znajdowa³em siê na po³owie heroicznej pracy mojej, gdy wszed³szy do mnie pewien czêsto
goszcz¹cy w domu naszym zakonnik a wzi¹wszy mi z r¹k ksi¹¿kê, skoro kilka periodów przeczyta³, zgromi³ mnie straszliwie, i¿em œmia³ czytaæ ksi¹¿kê pogañsk¹ i framasoñsk¹. Przestraszony takimi s³owy, odnios³em ksiêgê do apteczki, a matka, informowana o jej z³oœci, kaza³a
j¹ spaliæ.
Miêdzy wielu, którzy siê do nas czêstokroæ zje¿d¿ali, s¹siadami i s¹siadkami by³a jejmoœæ
pani podstolina, doœæ bliska krewna matki mojej; ta niegdyœ bywa³a u dworu, a co wiêksza,
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raz w Warszawie na sejmie. Zwyczajnie, skoro gdzie przyjecha³a, zaczyna³a dyskurs o wspania³oœciach miejsca tego, o ró¿nych, które za jej czasów bywa³y, awatrturach, o grzecznoœci
dam, o galantomii kawalerów, o wybornych obojej p³ci sentymentach. Tymi dyskursy wziê³a
zupe³nie górê nad ca³ym s¹siedztwem: w parafii nikt przed ni¹ w ³awce nie siedzia³; w procesji podczas odpustu tu¿ sz³a za ksiêdzem; nasz pleban, kiedy rozdawa³ kolêdy, zaw¿dy j¹
najpierwej czci³ i mianowa³, a chocia¿ te dystynkcje nieskoñczenie parafianów obchodziæ’
zwyk³y, taka by³a przemo¿noœæ jej reputacji, i¿ nawet pani podczaszyna stara, niegdyœ pierwsza w ca³ej okolicy, cierpliwie znosi³a krzywdê swoj¹. Ta tedy jejmoœæ pam podstolina, wszcz¹wszy raz dyskurs o czytaniu ksi¹g, powieda³a ca³ej kompanii, jako za jej czasów w Warszawie i damy, i kawalerowie czytali Kaloandra wiernego. Gdym siê jej spyta³, czyli ten kawaler tak jak mój Aleksander lata³ po powietrzu i bi³ siê z ca³ym œwiatem:
- Mylisz siê waszmoœæ pan - rzecze - kiedy na takich sprawach zasadzasz i ustanawiasz zacnoœæ
kawalerów doskona³ych. Kaloander, lubo w wielu potyczkach mê¿ny, nie tym siê zaszczyca³,
ale sam jego przydomek dowodzi, i¿ nienaruszona raz ulubionej kochance przychylnoœæ, szczere i heroiczne, choæby z najwiêkszym ¿ycia hazardem, dla niej us³ugi, naj¿ywszych sentymentów dozgonna trwa³oœæ -to emu nada³o imiê wiernego; imiê wspanialsze nad te wszystkie, którymi siê zaszczycali rycerze i monarchowie œwiata. Sam waszmoœæ pan zwa¿, i¿ byæ wiernym
w kochaniu, jest to byæ razem wielkim, wspania³ym, mê¿nym, sprawiedliwym.
Nie mia³em co odpowiedzieæ na takie zagadnienie, a przypomniawszy sobie owego Cyrusa,
którego mi mój pan guwernor eksplikowa³, prosi³em j¹ po obiedzie, skoro siê goœcie rozje¿d¿aæ poczêli, a¿eby mi chcia³a po¿yczyæ tej wybornej w polskim jêzyku historii. Z pocz¹tku trudniæ poczê³a, gdym na koniec ze ³zami o to nalega³, da³a siê u¿yæ proœbom moim i tego¿ samego wieczora przyby³ po¿¹dany do domu mojego Kaloander.
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ROZDZIA£ ÓSMY
Nie by³o jeszcze dosz³o do wiadomoœci matki mojej, i¿ wielu d³u¿ników’ mieli karty z moimi podpisami na znaczne sumy, z których pan Damon z towarzystwem swoim korzysta³.
Z pocz¹tku nie œmia³em o tym wspominaæ, boj¹c siê jednak, ¿eby d³u¿nicy prosto do matki
rekursu nie uczynili, gdym dobr¹ porê upatrzy³, opowiedzia³em jej wszystko szczerze. Odpuœciwszy wiêcej, darowa³a mniej. Kaza³a napisaæ do d³u¿ników, aby siê z kartami stawili,
z upewnieniem, i¿ ka¿dy odbierze, co mu siê bêdzie nale¿a³o. Mog³aby by³a wprawdzie, wed³ug rady plenipotenta swego nie zap³aciæ d³u¿nikom, ale delikatnoœæ jej sumnienia me chcia³a zostawowaæ w odpowiedzi ludzi niewinnych za cudze przestêpstwa; i tak, czyli nie umiej¹c, czyli nie chc¹c czyniæ ró¿nicy miêdzy spraw¹ prawn¹ a sprawiedliw¹, wola³a, ile majêtniejsza, szkodowaæ ni¿ byæ przyczyn¹ szkody ubogim; mogê bezpiecznie mówiæ „ubogim”,
bo to byli obywatele kupcy i rzemieœlnicy sto³ecznego miasta naszego województwa.
Czytanie Kaloandra wiernego wzbudzi³o we mnie nieznacznie chêæ do kontynuowania sentymentowej, zaczêtej przez jegomoœci pana Damona edukacji. Zda³a mi siê wieœ zbyt szczup³ym teatrum do praktykowania regu³, którymi by³em napojony. Julianny w domu nie by³o;
ju¿em by³ wynalaz³ cel afektów moich, jejmoœæ pannê podwojewodzankê, ale gdym pierwsze
kroki zaczynaæ pocz¹³, zagad³ mnie z góry jegomoœæ pan podwojewodzy obiecuj¹c córkê,
prosz¹c o zapis i ostrzegaj¹c do¿ywocie. Przejê³o mnie wskróœ takowe barbarzyñstwo i zbrzydziwszy wieœ do ostatka, tylem na matce wymóg³, i¿ mnie przy wuju, który z naszego województwa zosta³ by³ pos³em na sejm, wys³a³a do Warszawy.
Ka¿dy cz³ek m³ody pierwszy raz przyje¿d¿aj¹cy ze wsi do sto³ecznego miasta zat³umiony
zostaje wieloœci¹ i rozmaitoœci¹ rzeczy, które siê przed jego oczyma snuj¹. Ta impresja tym
by³a we mnie ¿ywsza, im wiêksze mia³em pragnienie obaczyæ i poznaæ (jak teraz mówi¹)
œwiat wielki. Przyrównywaj¹c niezgrabnoœæ moj¹ ziemiañsk¹ do cudnej udatnoœci kawalerów
sto³ecznych, z pocz¹tku czu³em wstyd wielki i upokorzenie. Nauki i objaœnienia wujowskie
wdro¿y³y mnie powoli w uczciw¹ przytomnoœæ « i prezencj¹, ale nierównie wiêcej winnym
zosta³em damom. Z ich ³aski pozby³em siê na³ogu niewczesnej kawalerskiemu stanowi modestii. Wyœmiany w dobrej kompanii za wstydliwe zarumienienie siê, sta³em siê odwa¿nym;
pozna³em, i¿ co lud prosty nazywa obmow¹, wyborny œwiat mieni byæ uciesznym ¿artem,
dusz¹ wybornej konwersacji; i takem siê w tym nowym rzemieœle wyæwiczy³, iem wkrótce
przeszed³ tych, których mi przedtem naœladowaæ kazano.
Ju¿em by³ przekonanym u siebie, ¿e mi nic nie brakowa³o do wytwornoœci; ale wywiód³ mnie
z b³êdu jeden poufa³y od dwóch dni po pierwszym poznaniu przyjaciel. Ten, przyszed³szy do
Warszawy w kubraku, bez ch³opca, jeŸdzi³ ju¿ naówczas karet¹ angielsk¹ na resorach s, a osie
ugina³y siê pod ciê¿arem s¹¿nistych hajduków. Wzi¹³ do mnie serce i zaprosiwszy na ostrygi,
gdy siê inni goœcie rozeszli, tak mówiæ pocz¹³:
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- Rozumiem, i¿ nie bêdziesz mi waszmoœæ pan mia³ za z³e, ¿e œwie¿o na to wielkie teatrum
przyby³emu, dam rady niektóre i takie regu³y przepiszê, z których zachowania, widzisz waszmoœæ pan z mojej sytuacji, jakem korzysta³. Gdyby cz³owiek móg³ dysponowaæ urodzeniem
swoim, by³bym zapewne obra³ waszmoœæ pana sytuacj¹ albo jeszcze lepsz¹; inaczej siê ze
mn¹ sta³o. Urodzi³em siê, prawda, szlachcicem, ale tak ubogim, i¿ rodzice, myœl¹c jedynie
o wy¿ywieniu, nie mieli czasu myœleæ o mojej edukacji. Skorom lat jedenastu doszed³, wyprawiony, a bardziej wypchniêty by³em z domu rodzicielskiego; oprócz b³ogos³awieñstwa nic
mi na drogê nie dali. Uda³em siê na s³u¿bê i naturalna jakowaœ raŸnoœæ przymila³a mnie
w oczach tych, u których s³u¿y³em. Postrzeg³em, i¿ ta raŸnoœæ i dobra fantazja by³a instrumentem mojego szczêœcia; ten dar natury utrzymywa³em i pielêgnowa³em ile mo¿noœci; i takem go z czasem powiêkszy³ i wydoskonali³, i¿ sta³a siê nieznacznie efronteri¹. Trzeba, mospanie, mieæ czo³o miedziane, kto chce co na œwiecie wskóraæ.
Dlaczegó¿ siê, proszê, ludzie cnotliwi, zacni, przystojni, uczeni na fortunê skar¿¹? Nie dla innej przyczyny cierpi¹, tylko i¿ nie umiej¹ swego towaru sprzedaæ. Mniemaj¹, i¿ przy modestii
lepiej siê cnota wydaje? Fa³sz to wierutny. Minê³y te czasy albo ich mo¿e nie by³o (czemu ja
najbardziej wierzê), ¿eby cnotê szukano: jej siê za szczêœciem ubiegaæ trzeba albo medytowaæ
o g³odzie nad marnoœciami œwiata tego. Dobra rzecz i nader po¿¹dana mieæ talenta, ale wiêksza
sztuka nie maj¹c talentów ujœæ za doskona³ego. Nie bêdê waszmoœæ pana bawi³ moimi awanturami; mo¿esz siê dorozumieæ, i¿ musia³em ich mieæ i wiele, i rozmaitych, niŸlim przyszed³ do
tego stanu, w którym mnie waszmoœæ pan widzisz. Wracam siê wiêc do prze³o¿enia niektórych
sposobów, jakimi mo¿na zyskaæ wziêtoœæ i zarobiæ na reputacj¹ doskona³ego kawalera.
Najprzód, trzeba ile mo¿noœci pozyskaæ trojak¹ reputacj¹: galantoma, junaka i filozofa. Trzeci ten przymiot dawniejszymi czasy nie by³ potrzebny, teraz konieczny. Kawaler modny wcale jest teraz odmienny od owych galantów czasu Ludwika XIV we Francji albo Augusta II
w Polszcze. Regu³y sentymentowe w takich naówczas by³y obrêbach przystojnoœci, modestii,
sekretu, i¿ amant, który sobie cel swojego kochania obra³, albo zmierza³ po parafiañsku do
stanu œwiêtego ma³¿eñskiego, albo zostawa³ dozgonnym prawie niewolnikiem osoby ulubionej. Najmniejsze przest¹pienie regu³ galantomii by³o przestêpstwem niedopuszczonym, a dama i kawaler, mêczennicy w³asnego uprzedzenia, rozumieli czasem, i¿ siê serdecznie kochaj¹,
wtenczas gdy siê nudzili wzajemnie.
Postrzeg³y te grube w kochaniu defekta damy i œmielsze od nas, zrzuci³y jarzmo niewczesnej
przystojnoœci. „¯e synogarlice wiecznie p³acz¹, tym gorzej dla synogarlic” - mówi³a mi niedawno grzeczna jedna i bardzo modna dama. Statek jest teraz przymiotem pod³ych tylko
umys³ów; po wsiach jeszcze mo¿e kochaj¹ siê po dawnemu, u nas, w Warszawie, nawet po
kramach i przy warsztatach modna teraz panuje galantomia. Rozwodziæ siê wiêc z afektami,
wzdychaæ, p³akaæ, cierpliwie oczekiwaæ - wysz³o to z mody. Wstêp pierwszy czym efronteria, fiesta wolne, dyskursy œmia³e, obmowa, chlubienie siê z mniemanego szczêœcia, strój
wytworny, ekwipa¿ gustowny, ekspens rozrzutna. Gdy waszmoœæ pan w posiedzeniu z damami bêdziesz, niech laufer raz po raz od samego¿ waszmoœæ pana skomponowane bilety nosi,
a waszmoœæ pan czytaj je niby z dystrakcj¹, uskar¿aj siê, i¿ momentu wolnego czasu znaleŸæ
dla siebie nie mo¿esz; pytany, od kogo te poselstwa i bilety, czasem z mistern¹ min¹, czasem
z uœmiechem powiedaj, ¿e to interes domowy, ma³ej wagi etc., a je¿eliby by³ ogieñ na kominku, pójdŸ do niego i inny dyskurs zacz¹wszy wrzuæ w ogieñ bilet tak nieznacznie i ostro¿nie,
¿eby to wszyscy postrzegli.
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Pomaga i to w kompaniach do akceptacji, gdy w dyskursie potocznym najdystyngwowañsze
osoby bêdziesz waszmoœæ pan cytowa³ i wspomina³ poufale: by³em u hetmana, gra³em z kanclerzem, polowa³em z wojewod¹ etc. Sposób ten wchodzi nieco i w regu³y junackie, ale do
nabrania tej reputacji najlepiej s³u¿y uczêszczanie z tymi, którzy bezkrwawymi pojedynkami
zas³u¿yli sobie na reputacj¹ walecznych rycerzów; opowiadanie dzie³ marsowych i hazardów,
w wielu okolicznoœciach w kompanii damskiej albo ludzi spokojnych, mo¿e wielce dopomóc.
Za powrotem z cudzych krajów lepsze siê waszmoœæ panu pole otworzy, nie obawiaj¹c siê
œwiadków i przed junakami bêdziesz siê móg³ z mêstwem swoim popisaæ. Nie od rzeczy bêdzie i to, gdy bêdziesz waszmoœæ pan mia³ zaw¿dy przy ³ó¿ku parê pistoletów, choæby i nie
nabitych, i w tej¿e samej izbie albo wisz¹cy, albo stoj¹cy w k¹cie pa³asz z furdymentem.
Co do trzeciego punktu, masz waszmoœæ pan wiedzieæ, i¿ wiek nasz teraŸniejszy jest to wiek
oœwiecony; tak jak angielskie fraki, i filozofia w modê wesz³a. U najmodniejszych dam zastaniesz waszmoœæ pan na gotowalni, tu¿ przy wêze³kach e i bielidle, ksiêgi pana Rousseau,
filozoficzne dzie³a Woltera i inne podobnego rodzaju pisma. Trzeba wiêc koniecznie postawiæ siê w stanie prowadzenia dyskursu, gdy waszmoœæ pana z tej strony zagadn¹. Nie rozumiej waszmoœæ pan, ¿eby dla tej przyczyny potrzeba by³o nieustannie czytaæ, aplikowaæ siê
i wchodziæ w g³êbokie spekulizacje. Nie tak to trudno zostaæ filozofem, jak waszmoœæ pan
rozumiesz: chwal tylko, co drudzy gani¹, myœl, jak chcesz, byleby osobliwie, kiedy niekiedy
z religii za¿artuj, decyduj œmiele a gadaj g³oœno; przyrzekam, i¿ ujdziesz wkrótce za wielkiego filozofa...
Chcia³ wiêcej mówiæ, ale znaæ dano, i¿ ju¿ czas jechania; z ciê¿kim wiêc ¿alem moim musia³
dyskurs zakoñczyæ i razem z nim pojechaliœmy na asamble.
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ROZDZIA£ DZIEWI¥TY
Wkrótce po tej konwersacji odebra³em wiadomoœæ o œmierci matki mojej. Mimo naturaln¹
z przysz³ej swobody satysfakcj¹ uczu³em ¿al prawdziwy z tej straty. Uœmierzy³ siê z czasem,
a natychmiast snuæ siê w imaginacji poczê³y rozmaite projekta. Podró¿ do cudzych krajów
najwiêksz¹ we mnie czyni³a impresj¹. Jako¿, nie wyje¿d¿aj¹c z Warszawy, uczyni³em wszystkie dyspozycje i przygotowania do drogi. Nowy mój mentor u³o¿y³ plamê przysz³ej mojej
peregrynacji; a gdy w poœrodku tej pracy dla mnie podjête widzia³em go nieco pomieszanym,
przyzna³ mi siê, i¿ dla pewnych bardzo nag³ych interesów przymuszony by³ szukaæ na kredyt
piêæset czerwonych z³otych; ofiarowa³em mu natychmiast moje us³ugi i chc¹c pokazaæ wspania³oœæ animuszu wyliczy³em tysi¹c bez karty i bez prowizji.
Skorom siê w grubej ¿a³obie pokaza³, w³aœnie jakby czarny kolor mia³ jakiœ osobliwy przymiot
do poci¹gania ku sobie serc ludzkich, zobaczy³em siê otoczonym kompani¹ najmodniejszych
kawalerów; damy na mnie lepiej pogl¹daæ zaczê³y; sz³y kolejno obiady i wieczerze - jegomoœæ
pan Doœwiadczyñski by³ dusz¹ ka¿dego posiedzenia. Gdy wiêc pozosta³e po matce pieni¹dze
z domu przywieziono, po³owê wzi¹³ faraon z kwindecz¹, resztê kupcy i rzemieœlnicy.
Uk³adaj¹c plantê podró¿y mój przyjaciel to mi najprzód przepisa³, abym w gotowiŸnie wzi¹³
kilka tysiêcy czerwonych z³otych i weksel od bankiera na tyle drugie. Nie chc¹c czasu wyjazdu przed³u¿yæ napisa³em do mego plenipotenta, ¿eby na kontraktach lwowskich zastawi³
jedn¹ lub dwie wsi moich dziedzicznych, a pieni¹dze jak najprêdzej przywozi³ do Warszawy.
Uczyni³ zadosyæ i z wiêksz¹, niŸlim siê spodziewa³, punktualnoœci¹ rozkazom moim - zamiast
albowiem dwóch wsi trzy zastawi³. Przyjecha³ zatem ze z³otem wa¿nym, obr¹czkowym, do
Warszawy, a prêdkoœæ jego w dostawieniu pieniêdzy tak mnie zniewoli³a, i¿em go obligowa³,
aby w niebytnoœci mojej nie tylko interesami, ale i rz¹dem substancji mojej chcia³ siê zatrudniæ. Podj¹³ siê, nie bez wstrêtu, tak wielkiej pracy, szeroce mi przek³adaj¹c, jaki czyni heroizm, gdy siê podaje mo¿e na ludzkie obmowy, na nara¿enie krewnym pañskim, na niebezpieczeñstwo w³asnej straty etc. A¿ebym te sprawiedliwe skrupu³y przezwyciê¿y³ i da³ dowód
statecznego przy-wi¹zania, zapisa³em mu prostym d³ugiem na jednej wiosce kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Dopiero¿ kontent z dobrego uregulowania interesów, serio o przysz³ej drodze
myœleæ pocz¹³em.
Ju¿ by³a upakowana po³owa garderoby, gdym odebra³ list od mojego plenipotenta, w którym
mi donosi³, i¿ bytnoœæ moja koniecznie potrzebna w Lublinie na poparcie sprawy, której on
sam by³ przyczyn¹ namówiwszy mnie, abym gwa³townie wypêdzi³ z dziedzicznej wioski jednego s¹siada na fundamencie dawnych mojej familii do tej¿e wioski pretensji. Uda³em siê po
radê do mego podufa³ego przyjaciela i na tym stanê³o, abym pojecha³ wystarawszy siê wprzód
o listy instancjalne do deputatów. Zacz¹³em wiêc wizyty i zyska³em od kilku panów ten po¿¹dany paszport do sprawiedliwoœci narodowej. Jeden z jaœnie wielmo¿nych, do którego w³a25

œnie w wigili¹ graj¹c, w kwindeczy trzysta czerwonych z³otych przegra³em, najchêtniej pomoc swoj¹ przyobieca³ i na wieczerz¹ do siebie zaprosi³. Zasiad³szy do stolika, czuj¹c obowi¹zek wdziêcznoœci, takem umia³ kszta³tnie z pi¹tkami uciekaæ, i¿ nazajutrz rano, ni¿elim
siê jeszcze obudzi³, przyniesiono rekomendacjalne listy votantz sigillo, a na ka¿dym by³o P.S.
rêk¹ w³asn¹ mojego protektora. Znalaz³em niedawno ,jeden z tych listów, nie wiem dla jakiej
przyczyny nie oddany, i s³owo w s³owo przepisany, dla lepszej czytelnika w podobnych mo¿e
okolicznoœciach informacji tu go k³adê:
Jaœnie wielmo¿ny Moœci Panie N. N.
Mnie wielce Moœci Panie i Bracie!
Wiadome mi s¹ arcyzbawienne i doskona³e Jaœnie Wielmo¿nego Waszmoœæ Pana sentymenta,
w ka¿dej okolicznoœci wydawaj¹ce siê, a tym bardziej w tym stopniu, w którym, obczyzna czu³ej jego pieczo³owitoœci powierzy³a administracj¹ sprawiedliwoœci œwiêtej. Sitiens iustitiam Jegomoœæ Pan Doœwiadczyñski, Mój Wielce Mi³oœciwy Pan, udaje siê do ³askawej Jaœnie Wielmo¿nego Waszmoœæ Pana protekcji, u wiedz¹c o tej przyjaŸni, któr¹ mnie z dawno zaszczycasz,
prosi³ mnie, abym za nim wniós³ proœby moje. Gdy go Jaœnie Wielmo¿ny Waszmoœæ Pan dzieln¹
³ask¹ swoj¹ wesprzeæ raczysz, dasz dowód statecznej ku mnie przychylnoœci i wzbudzisz do
wype³nienia skutecznego tych obowi¹zków, z którymi mam honor zostawaæ
Jaœnie Wielmo¿nego Waszmoœæ Pana
szczerze ¿yczliwym bratem
i uni¿onym s³ug¹
N.N.
P.S. Mój serdecznie kochany przyjacielu, b¹dŸ ³askaw na rekomendowanego, a nie zapominaj o rekomenduj¹cym.
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ROZDZIA£ DZIESI¥TY
Przyjazd mój do Lublina otworzy³ mi nowe teatrum; insz¹, a wcale mi przedtem niewiadom¹
postaæ rzeczy pozna³em. Zacz¹³em siê od plenipotenta mojego informowaæ, jakimi sposoby
mia³em sobie postêpowaæ, abym dobrze wykierowa³ interesa: warszawskie albowiem moje
oraculum nie móg³ mnie doskonale w tej mierze oœwieciæ, poniewa¿ nie maj¹c dóbr dziedzicznych ani sum na zastawie, wolen by³ zupe³nie od prawnych interesów, a przeto wiedzieæ
nie móg³ ani znaæ trybu lubelskiego lub piotrkowskiego. Nauczy³em siê wiêc, i¿ kto ma sprawê, koniecznie mu do wygranej trzech rzeczy potrzeba. Pierwsza z nich - kredyt w³asny lub
wsparcie mocnych protektorów. Druga - znajomoœæ, przyjaŸñ lub pokrewieñstwo z sêdziami,
a w niedostatku ten dzielny sposób, którego lubo wyraziæ nie œmiem, w potrzebie jednak albo
wyrówna lub wiêcej doka¿e nad przyjaŸñ i pokrewieñstwo. Na koñcu siê zwyczajnie k³aœæ
zwyk³a sprawiedliwoœæ interesu.
Na fundamencie wiêc tych i innych wielorakich instrukcji zacz¹³em pracowite wizyty do ka¿dego w szczególnoœci z jaœnie wielmo¿nych, nosz¹c drogi depozyt listów rekomendacjalnych.
Trzeba by³o nieraz uprzedzaæ wschód s³oñca, pi¹æ siê czasem po ciemnych i niewygodnych
wschodach na drugie, trzecie lub czwarte pi¹tro, a doszed³szy po¿¹danego terminu, w ciemnym czêstokroæ przedpokoju z pokorn¹ rzesz¹ wspó³pacjentów czekaæ szczêœliwej pory, kiedy siê jegomoœæ dobrodziej obudzi albo dla nas widocznym bêdzie. Odmyka³ drzwi pañskiego pokoju Matyjasz mo¿e albo Iwan, z prawowiernego katolika œwie¿o dla trybunalskiej publiki od jaœnie wielmo¿nego pana kreowany mahometanin.
Wpuszczony raz do pokoju, mia³em honor zobaczyæ ze wszech miar straszliwego sêdziê. Nie
ruszywszy siê z sto³ka, wys³ucha³ pokornej oracji, a wspania³o-surowym okiem zmierzywszy
mnie po kilkakrotnie od stóp do g³ów, kaza³ pajukom podaæ sobie miednicê staroœwieck¹,
piêkn¹, marcypanowej roboty, z rzniêtym we œrodku (jakem postrzeg³) nie jego herbem; dopiero umywszy siê nale¿ycie, odprawi³ mnie w krótkoœci s³ów zwyk³ym wielkim ministrom
komplementem:
- Zobaczê, o co rzecz idzie, bêdziesz mia³ waszmoœæ pan w czasie rezolucj¹.
Jeszcze mi dot¹d stoi w oczach postaæ domu jednego z moich sêdzi. Sposób, którym jego
kamienicy ex officio niegdyœ izba i alkierz, naówczas sala audiencjonalna i gabinet by³ przystrojony, prezentowa³ wspór osobliwy miêdzy wspania³oœci¹ i nêdz¹. Mury sali okryte by³y
obiciem, którego jeden bryt p³omienisty wytartego pó³at³asku, drugi w³óczkow¹ robot¹
w kostkê; stó³ wielki na œrodku okrywa³ bogaty perski dywan, a naoko³o izby sta³y nierówne
z prostego drzewa zydle i jedno stare krzes³o wyz³acan¹ skór¹ wybite, z porêczami. Pokoju
w¹skiego sypialnego mury by³y obna¿one; przy ³ó¿ku parawanik, zamiast p³otku kilimek
wytarty, ³ó¿ko szczup³e, a nad nim szklni³ siê makat z³otog³owy. Wisia³y rzêdem zegarki kameryzowane, dalej sute rzêdy, szable z³ote i karabele. Zadziwiony niespodziewan¹ wspania27

³oœci¹, pomyœli³em sobie: „O, jak szczêœliwe to miasto, gdzie i tak prêdko, i tak tanio, i tak
piêknych rzeczy dostaæ mo¿na!”
Szed³em kolejno oddaj¹c wizyty, a gdym spracowany przykr¹ podró¿¹ spoczywa³ w domu,
przybieg³ do mnie plenipotent donosz¹c, i¿ nazajutrz przypada³y imieniny jednego z jaœnie
wielmo¿nych, trzeba wiêc, aby przygotowaæ godne tak zacnej osobie wi¹zanie. Ten jaœnie
wielmo¿ny Jan, w Piotrkowie Ewangelista, by³ teraz w Lublinie Chrzcicielem. In gratiam tak
wielkiej gali dawa³ bal mój adwersarz; ¿eby siê nie daæ nie tylko w sprawie, ale i w szczodrobliwoœci przezwyciê¿yæ, kareta moja francuska z szorem mosiê¿nym wyz³acanym przenios³y siê zaraz do wozowni jaœnie wielmo¿nego solenizanta, i nie bez skutku. Uczu³em albowiem nazajutrz dowód ³aski jego - id¹c na wschody ratuszowe wspar³ siê na mnie i mia³em honor dŸwigaæ go do samej izby s¹dowej.
Po tych pierwszych krokach ode mnie uczynionych z³o¿yliœmy radê z plenipotentem, jak sprawê zacz¹æ, jak j¹ prowadziæ i jak ile mo¿noœci upewniæ jej dobry skutek. A ¿e, jakem wy¿ej
namieni³, sam mój pan plenipotent by³ sprawc¹ tego wszystkiego, poniewa¿ on mnie przywiód³ do tej rezolucji, ¿ebym szlachcica ze wsi wygna³, co by³o okazj¹ kilku zabójstw i kresy
we ³bie mojego adwersarza, wiêc spodziewa³em siê, i¿ szczere zdanie otworzy i ca³ymi si³ami zaczêt¹ sprawê popieraæ bêdzie. Gdyœmy siê wiêc sam na sam z sob¹ zamknêli, tak do
mnie mówiæ pocz¹³:
- Praktyka kilkunastoletnia, wa¿noœæ interesu, szczere do osoby waszmoœæ pana dobrodzieja
przywi¹zanie s¹ mi pobudkami do prze³o¿enia wiernej rady mojej. Z tych wiêc powodów
w krótkoœci s³ów do wyra¿ania treœci rzeczy przystêpujê. Najprzód potrzeba, a¿ebyœmy zamówili do tej sprawy ledwo nie ca³¹ palestrê, a lubo wed³ug przepisów konstytucji e, nie
mog¹, tylko trzech stawaæ w jednej sprawie, jednak bywa³a to niekiedy w zwyczaju, ¿e mo¿na sprawê na kategorie podzieliæ; do ka¿dej zamówiemy osobnego patrona, od replik bêd¹
insi. Resztê wezwiemy przynajmniej na konferencj¹, sk¹d ten zysk, i¿ ju¿ potem me mog¹
byæ u¿yci od przeciwnej strony. A tak nasz adwersarz nie znajdzie dla siebie, tylko wyrzutków, izbie mniej znajomych i których nasi potrafi¹ ³atwo zahuczyæ.
Wiem ja kilku ze s³awniejszych mecenasów, którzy wielkie maj¹ zachowanie z deputatami;
ci zwykli ich ujmowaæ dla pacjentów sposobami, jak waszmoœæ pan rozumiesz. Teologowie
wyborni, umiej¹ skrupu³y rezolwowaæ, w¹tpliwoœæ znosiæ, trwogê uœmierzyæ, prawo wyt³umaczyæ. Wiadomoœæ najskrytszej okolicznoœci daje im powagê nad tymi, których najlepiej
rozum, sumnienie i potrzeby znaj¹; ich wiêc jak najusilniej ujmowaæ nam potrzeba.
Znam tak¿e niektórych w palestrze, co umiej¹ stare charaktery czytaæ w dawnych i niewiadomych aktach; i chocia¿ czasem po³owa transakcji zbutwia³a albo j¹ myszy wygryz³y, oni to
wci¹¿ czytaj¹, ekstrakty wypisuj¹, a ci którzy lektê i korektê k³ad¹, przez respekt ich talentu
nie œmi¹ weryfikowaæ kopii z orygina³em i œlepo podpisuj¹ podane sobie ekstrakty. Sprowadzê wiêc waszmoœæ panu jednego z takowych, dobrze mi znajomego i nie w jednej okolicznoœci wypróbowanego; opowiem mu sprawê nasz¹ i jakiej byœmy jeszcze potrzebowali transakcji, a upewniam, ¿e, wynajdzie dla nas. Ale takowa kwerenda bêdzie cokolwiek kosztowaæ.
To zakoñczywszy trzeba nam siê bêdzie staraæ uj¹æ tego deputata, przy którym sentencjonarz.
Nie uwierzysz waszmoœæ pan, jak ten punkt do naszej, sprawy potrzebny.
Œcisn¹³em i uca³owa³em serdecznie tak zabieg³ego i ¿yczliwego plenipotenta i postêpuj¹c
stopniami w wykonywaniu zbawiennej rady jego, obligowa³em go, a¿eby zaprosi³ do mnie
na konferencj¹ tylu ichmoœciów mecenasów, ile mu siê bêdzie zdawa³o. A tymczasem zacz¹28

³em czyniæ przygotowania na konferencj¹. Przyniesiono wina dwanaœcie flasz wielkich, garncowych, garniec po szeœæ czerwonych z³otych. Roz³o¿y³em przy tym fascyku³ami papiery,
sumariusze i papier naoko³o stolika do konotowania informacyj i dokumentów.
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ROZDZIA£ JEDENASTY
Wkrótce zesz³o siê do mnie dziesi¹ciu powa¿nych i okaza³ych mecenasów. Na wiêkszej po³owie znaæ by³o poprzedzon¹ gdzie indziej konferencj¹. Odebrawszy od ka¿dego cum omnI
formalitate komplement musia³em siê zdobyæ na tyle¿ odpowiedzi. Postawiono kilka flasz na
stole; wtem ruszy³ siê mój plenipotent prosz¹c na s³ówko i odprowadziwszy mnie na bok,
obróci³ twarz¹ naprzeciwko nim, szepcz¹c do ucha:
- Uwa¿aj¿e waszmoœæ pan tego w kontuszu papu¿ym, opasanego od piersi...
Rzek³em: - Widzê.
- Otó¿ ten ma wielki przystêp do jaœnie wielmo¿nego N.N., któremu niedawno za wygran¹
sprawê wyrobi³ do¿ywociem wieœ od wojewody N.N. Ale to wielki sekret... Ten znowu drugi, co ma karabelê demeszkow¹, z³otem nabijan¹, z rêkojeœci¹ koœci s³oniowej, ma j¹ w podarunku od deputata N.N. za to, ¿e mu nagali³ kontrakt arendowny na lat trzy bez pieniêdzy.
Tamten zaœ, co ma w¹sik z szwedzka ogolony, ju¿ podesz³y, w starym, czarnym, wytartym
kontuszu, Jest to ten, co ordynaryjnie pisuje dekreta deputatowi trzymaj¹cemu sentencjonarz,
natenczas kiedy z umowy z pisarzem ma sobie w której sprawie ust¹piony. Trzeba bêdzie
i o nim pamiêtaæ.
Wróciwszy siê do ichmoœciów, zacz¹³em najprzód zdrowie przeœwietnej palestry, statecznej
ich przyjaŸni; najstarszy moje zacz¹³, a skosztowawszy, ¿e wino i dobre, i stare, zacz¹³ kolej
³aski nieustaj¹cej. Sz³y rzêsiste kielichy, gdy jeden z ichmoœciów pracowitszych odezwa³ siê
do mnie:
- Moœci dobrodzieju, sprawa sprawy nie tamuje; czas siê wycieñcza, przyst¹pmy do poznania
sprawy; przy czytaniu dokumentów, gdy nam którego braknie, kielich to miejsce zast¹pi...
- Zgoda! zgoda! - zawo³ali wszyscy i obsiedli stolik wed³ug wokacji.
Zacz¹³ plenipotent mój informowaæ ich o sprawie. Ka¿dy z mecenasów notowa³ sobie potrzebniejsze okolicznoœci.
Przerywania, papierów ogl¹danie, przytaczanie prejudykatów niema³o i miesza³y, i przed³u¿a³y ci¹g³¹ informacj¹. Ju¿eœmy byli w pó³ sumariuszu, kiedy m³odzieniec jeden wykwintnie
ubrany wchodzi z trzaskiem do pokoju; za nim kozaczek z zaplecionym czerwon¹ wst¹¿k¹
se³edcem i pokojowiec w zielonych sukniach, z kordelasem, strzelca nadwornego podobno
reprezentuj¹cy; tych jeszcze poprzedzi³ wy¿e³ m³ody, rozhukany, który rozumiej¹c podobno,
¿e jedz¹ u stolika, wspi¹³ siê nañ ³apami we wszystkim pêdzie i kielich wywróci³ du¿y, pe³en
wina, wszystkie papiery moje zla³ i notata ichmoœciów patronów, a co gorsza, kilka piêknych
kontuszów i ¿upanów winem tym splami³. Porwali siê wszyscy od sto³u i jeden z uszkodzonych rzecze:
- A, moœci skarbnikiewiczu, skar¿yæ siê bêdê przed jaœnie wielmo¿nym wujem za szkodê
mojê...
30

Prêdko mi poszepn¹³ plenipotent do ucha, abym tego m³odzieñca jak najgrzeczniej przyj¹³,
bo to siestrzeniec rodzony jaœnie wielmo¿nego prezydenta, ma ju¿ deklarowan¹ chor¹giew;
ten ma zwyczaj, a bardziej zlecenie, pod tytu³em æwiczenia siê w prawie przys³uchiwaæ siê
konferencjom; jest pod dyrekcj¹ patrona tego, co w kubraku p¹sowym; ten go zwyczajnie
przywodzi na konferencje ludzi majêtnych, a ci wiedz¹, jak ten honor zawdziêczaæ. Przywitawszy wiêc z nale¿ytym uszanowaniem po¿¹danego goœcia, poda³em na kolej zdrowie jaœnie
wielmo¿nego wuja; sz³o te kilk¹ ogniwami, z odmian¹ tylko symboliczn¹ tytu³ów. Potem za
pozwoleniem goœcia, który ¿¹da³ tak¿e przys³uchaæ siê sprawie, zasiedliœmy do kontynuowania informacji. Wprawdzie ten m³odzieniec wiêcej siê psem swoim bawi³ jak s³uchaniem
sprawy, œwista³, kaza³ psu warowaæ, czapkê rzucan¹ podaæ; lubo to czyni³o dystrakcj¹ s³uchaczom, chwaliliœmy psa i pana, a tymczasem skoñczy³a siê informacja.
Czas odetchnienia zast¹pi³y rzêsiste kielichy; wtem jeden z mecenasów tak siê do mnie odezwa³:
- Zrozumieliœmy dostatecznie tê sprawê. Dwie ona ma postaci, jest razem iuris et facti prawn¹ i uczynkow¹. Co do prawnoœci uczynkowej za wygnanie szlachcica, zbicie i wiêzienie jego, zabójstwo ludzi jesteœ waszmoœæ pan od tego¿ szlachcica zapozwany do regestru
expulsimonium, do regestru, mówiê, w³aœciwego takowej sprawie; a zatem, gdy ten regestr
przyznany szlachcicowi bêdzie, trybuna³, nie wchodz¹c in causam iuris, bo mu to prawo tamuje, szlachcicowi naka¿e reindukcj¹, waszmoœæ pana ukarze grzywnami i wie¿¹. Co zaœ ad
causam iuris w tej sprawie, gdzie waszmoœæ pan formujesz prawo swoje do wioski i szlachcica pozwa³eœ do regestru wojewódzkiego, w nim prokurowa³eœ wpisy, to naprzód albo bêdziesz dufa³ przychylnoœci dla siebie jaœnie wielmo¿nych zasiadaj¹cych i dopuœcisz, ¿eby tu
by³a rozs¹dzona. Je¿eli mu przys¹dz¹ dziedzictwo tej wioski, spodziewaæ siê mo¿na bêdzie
naówczas, i¿ podobnym kredytem wyrobisz, ¿e upadnie kategoria facti, wiolencji nie przyznaj¹ i jeszcze przeciwnej stronie naka¿¹ kalkulacj¹ z dochodów; dezolacje bêdzie musia³
nadgrodziæ i na to kondescensj¹ wyznacz¹. Je¿eli zaœ s¹dowi tutejszemu dufaæ nie bêdziesz,
to przynajmniej uprosisz, a¿eby sprawa by³a odes³ana do grodu, któremu wiêcej ufasz, lub na
kondescensj¹, do której podyktujesz sobie officia. Lêkaæ siê zatem waszmoœæ panu nale¿y,
a¿eby nie przypad³a sprawa z regestru expulsionum, którego przeciwna strona pilnuje. Potrzeba wiêc uj¹æ sobie deputatów, a¿eby ile mo¿noœci regestru tego nie popierali, ¿eby zawsze
sprawa jaka ze œrody na czwartek zachodzi³a i kontynuowa³a siê ¿ó³wim krokiem. Przeciwnym sposobem, niech regestr wojewódzki pêdz¹, sprawy ile mo¿noœci niechaj bêd¹ odsy³ane
na kondescensje do grodów, niech siê w innych strony godz¹, jak mog¹, a reszta za ³ask¹ prezydenckiego dzwonka niech idzie per non sunt. Tym sposobem te trzysta wpisów, które waszmoœæ panowemu przodkuj¹, bêd¹ spadaæ jak grad. Proœ waszmoœæ pan jegomoœci pana skarbnikiewicza, a¿eby da³ dobre s³owo za waszmoœæ panem wujowi swemu, a upewniam, ¿e ciê
utrzyma, jak tylko sam chcesz...
Ten skoñczy³, a wszyscy odezwali siê, i¿ nie maj¹ co wiêcej przydaæ do tak wybornego i doskona³ego zdania. Ruszyliœmy siê wszyscy od stolika; ja tymczasem zaprosi³em jegomoœci
pana skarbnikiewicza do drugiego pokoju, gdzie zdj¹wszy z ko³ka fuzj¹ i parê pistoletów
francuskich, ofiarowa³em mu, jako myœliwemu, prosz¹c, a¿eby by³ dla mnie poœrednikiem
w jednaniu protekcji jaœnie wielmo¿nego wuja.
Tymczasem mecenasi, odebrawszy swoje honoraria, a ci duplikowane, którzy szkodê ponieœli, rozeszli siê do domów albo na inne konferencje. Odprowadzi³em jegomoœæ pani skarbnikiewicza a¿ na ulicê, polecaj¹c mnie jego ³asce.
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Zostawszy w domu, zacz¹³em z plenipotentem moim mówiæ o tym pierwszym kroku do sprawy, ju¿ szczêœliwie odbytym. Chwali³ moj¹ activitatem, a do innych rad, juk. dawniej u¿yczonych, przyda³ to, co mu by³ jeden z mecenasów przy konferencji powiedzia³, a¿ebyœmy
siê postarali o jaki dokument. dawny probuj¹cy, jako ta cz¹stka szlachecka ode mnie zajechana by³a z dawna atynencj¹ wsi mojej pobli¿szej .
- Powiedzia³em - rzecze dalej mój plenipotent - i¿ my to mamy; muszê wiêc teraz pójœæ do
jednego z moich znajomych, który ma sekret stare charaktery œlabizowaæ, zgadywaæ, a gdy
trzeba, i sk³adaæ; opowiem mu, jakiej nam trzeba transakcji, a w tym i dowcip, i sztuka, ¿e
takie tylko nam trzeba, tak¹ on s³owo w s³owo wynajdzie.
Wróci³ siê w godzinê plenipotent z weso³¹ twarz¹, oznajmuj¹c, i¿ ju¿ obstalowa³ transakcje,
jakich jeszcze potrzebujemy; bêd¹ gotowe za trzy dni.
- Takowe dokumenta - rzecze - nie tylko s¹ u¿yteczne w sprawie, ale te¿ zdobi¹ j¹. Spleœnia³y i ogryziony, pargaminowy szparga³ piêtno staro¿ytnoœæi na sobie nosi i powag¹ swoj¹ zas³ania czêstokroæ oczewiste defekta.
Przyszed³ ów dzieñ trzeci, po¿¹dany dla dost¹pienia pargaminowych dokumentów. Stawi³ siê
w s³owie uczony nasz charakternik i opowiedziawszy mi, jakie mia³ zalecenie od mego plenipotenta do kwerendowania, doby³ zza pazuchy trzech ekstraktów, o których mnie upewni³,
i¿ s¹ prawdziwie skarbem znalezionym, ¿e s³u¿yæ bêd¹ peremptorie do repliki i ¿e zapewne
przynios¹ mi wygran¹. Ucieszony tak mi³¹ obietnic¹ rozwijam z niecierpliwoœci¹ te transakcje porz¹dkiem. Pierwszy ekstrakt mia³ w sobie oblatê przywileju na pergaminie ksiêcia ruskiego Wasila Dawidowicza, który szlachetnemu Zejmundowi £opata, JadŸwingowi, nadaje
uroczysko nazwane Œwini Róg, w granicach wsi Szumin, dziedzicznej wspomnionego Zejmunda, le¿¹ce. Drugi ekstrakt, stem lat póŸniejszy, mia³ w sobie wizj¹ granic miêdzy praedium militare, alias folwarkiem nadanym do wsi Szumina, nad koñcem puszczy Œwini Róg
nazwanej le¿¹cym, a wsi¹ ksi¹¿êc¹ Paprzyca nazwan¹. Trzeci ekstrakt póŸniejszy znowu sto
szeœædziesi¹t trzy lat. Ten w sobie zawiera³ dzia³y miêdzy prapradziadem moim a jego braci¹
zesz³e, przez które naddziadowi mojemu dosta³a siê wieœ Szumin (któr¹ po dziœ dzieñ ja posiadam), a folwark zwany Nadleœny (znaæ, ¿e odmieniono nazwisko jego pierwsze) .dosta³
siê bratu jego Szczêsnemu; dwaj inni bracia podzielili siê sumami; siostry abrenunciarunt .
Odszed³ nie bez podziêkowania i obfitej nadgrody bieg³y mój kwerendarz. Wtem przychodzi
do mnie jeden z poufa³ych deputatów i wzi¹wszy mnie na stronê, bo mia³em goœci, rzecze:
- Wszystko nasze u³o¿enie i ochota s³u¿enia waszmoœæ panu upaœæ mo¿e na dniu jutrzejszym,
je¿eli temu nie zapobie¿ysz. Sprawa, któr¹ teraz s¹dziemy, nie zabawi, najdalej do godziny
szóstej, po której wed³ug prawa weŸmiemy regestr taktowy. Jak mam wiadomoœæ, nie przypadn¹ sprawy, które by nas zabawi³y i zabra³y ca³y dzieñ jutrzejszy. A zatem, gdy sprawa nie
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zajdzie, to jutro zapewne, jako przy czwartku, wed³ug ordynacji musi byæ wziêty regestr
expulsionum, w którym waszmoœæ pana sprawa jest trzecia. Wiem i to od patronów, ¿e pierwsze dnie spadn¹ per non sunt. Wiêc tu wietki strach i ¿aden z waszmoœæ pana przyjació³ nie
znajdzie sposobów do salwowania go, gdy mu ekspulsja dowiedziona bêdzie, czego sam zaprzeæ nie mo¿esz; naka¿¹ wiêc reindukcj¹ i wed³ug opisu prawa waszmoœæ pana ukarz¹. Nie
widzê przeto innego sposobu, tylko ¿eby zerwaæ komplet zaraz od rana na dzieñ ca³y. Jest
nas tu oœmiu siedz¹cych œwieckich, wiêc trzeba trzech koniecznie ukraœæ. Zaproœ waszmoœæ
pan jaœnie wielmo¿nego N. N. na polowanie o trzy mile st¹d; powiedz, ¿e niedŸwiedŸ pewny,
wyleci za nim z ochot¹. Temu zaœ jaœnie wielmo¿nemu N.N. daj waszmoœæ pan sto czerwonych z³otych bez ceremonii, niby to po¿yczaj¹c bez karty, ¿eby pojecha³ do £êczny na jarmark; ja bêdê ca³y dzieñ chorowa³.
Wszystko siê sta³o wed³ug naszego u³o¿enia: zerwaliœmy komplet szczêœliwie, mój adwersarz nadziejê straci³, jam uszed³ wie¿y i grzywien.
Przebywszy wiêc czwartkowe niebezpieczeñstwo uprasza³em jaœnie wielmo¿nych sêdziów,
a¿eby nadgradzaj¹c dzieñ opuszczony popêdzili regestr wojewódzki, w którym do mojej sprawy by³o jeszcze wpisów dwieœcie trzydzieœci dwa. Jako¿ w nastêpuj¹cy pi¹tek spad³o szeœædziesi¹t, w sobotê oœmdziesi¹t, reszta w poniedzia³ek i tego¿ samego dnia wieczorem komparycja w mojej sprawie zapisana.
Gdym w nocy do siebie powróci³, powiada mi mój koniuszy, ¿e ten deputat, który ze mn¹ na
polowanie jeŸdzi³, pyta³ siê go schodz¹c z ratusza, je¿elibyœ mu waszmoœæ pan me przeda³
tej kolaski, któr¹œcie jechali, gdy¿ mu siê podoba³a z letkiego noszenia, i obligowa³ go, ¿eby
mu da³ rezolucj¹ nazajutrz, gdy¿ wysy³a do domu po powóz, a tak obszed³by siê bez tego
kosztu, ile mocno wycieñczony ekspensami trybunalskimi. Zmiesza³a mnie ta proœba, ile ¿e
ju¿ ten jeden powóz tylko mi siê zosta³; ale pomyœliwszy nieco; widz¹c, ¿e ju¿ sprawa na
stole, pos³a³em do mego tego¿ koniuszego ofiaruj¹c kolaskê bez ¿adnej inszej pretensji, tylko ¿eby by³ na mnie ³askaw, a nie bra³ (uchowaj Bo¿e) jakiej supozycji, ¿e t¹ bagatel¹ tentujê
sumnieme jego. Bardzo by³ kontent z podarunku, a jeszcze bardziej z komplementu, ¿em tego
daru nie taksowa³ korupcj¹ i ¿em sumnienie jego tak bojaŸliwie traktowa³.
Nazajutrz, gdy zasiedli jaœnie wielmo¿ni do kontynuacji zaczêtej mojej sprawy, strona przeciwna wnosi³a cztery akcesoria na wyprobowanie (jak zwyczaj) duchów. Za ka¿dym by³y
ustêpy, jedne mnie, drugie d³u¿ej bawi¹ce, wszystkie dla mnie pomyœlne. Jak mi zaœ potem
jeden z deputatów powiada³, nad tym siê osobliwej zastanawiano, jak by przypilnowaæ szlachcica, ¿eby siê nie wyniós³ z Lublina, jak go grzywnami ob³o¿¹. Te tedy wszystkie akcesoria
strona przegra³a i zapad³a sentencja: inducant negotium.
Przegl¹da³ mój adwersarz, ¿e podobno sprawê przegra, i ju¿ zamyœla³ siê wzdaæ, ale mu poszepn¹³ jego patron, ode mnie zobligowany, ¿e zapewne by³by wielkimi grzywnami ukarany
pro temerario recessu et extenuatione temporis. Nie umiej¹c po ³acinie, zl¹k³ siê tych brzmi¹cych ekspresji i ju¿, rad nierad, jak w wilczym dole trzyma³ siê s³upa.
Ja z tego regestru bêd¹c aktorem, z mojej wiêc strony zacz¹³ induktê u najcelniejszy co do
wymowy i g³osu mecenas. Zawo³a³ woŸny: „Uciszcie siê” on tak mówi³:
- Je¿eli przemoc majêtnych zdaje siê na pozór zag³uszaæ prawa, mieszaæ spokojnoœæ obywatelsk¹ i groziæ równoœci krajowej, zwa¿aj¹c pilniej jej wysilenie pxzyzna ka¿dy, ¿e ta¿ sama
moc majêtnych w natê¿eniu swoim z czasem s³abieje i na zmocnienie s³abszych rozchodzi siê.
Jaœniej mówiê, œmia³oœæ, któr¹ dostatki wznosz¹, w¹tli siê i niszczeje rozchodem tych¿e do33

statków. Przeciwnie zaœ, doœwiadczamy, ¿e ubo¿szego obywatela zuchwa³oœæ ³atwo siê zapala, przyk³ady zysków zdarzone w innych daj¹ mu ponêtê do próby, ubóstwo nie przywiêzuje
go do dobra pospolitego, do porz¹dku, sprawiedliwoœci i prawa; nadzieje zysków niegodziwych jedynie bierze przed oczy, nie zra¿a go strata, bo przywyk³ do niedostatku, nadstawia
siê na hazard, bo z ¿yciem niewiele traci, a nadwerê¿eniem zdrowia mo¿e przyjœæ do lepszego mienia.
Stawa w tym powaŸnym areopagu, jaœnie oœwiecony trybunale, z uskar¿eniem na zuchwa³¹
napaœæ s¹siada waszmoœæ pan Doœwiadczyñski, w³asnoœci swojej, od pi¹ciu wieków sobie
nale¿¹cej, szukaj¹c w tym najwy¿szym s¹dzie twierdzy i umocnienia: victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. Tak jest, jaœnie wielmo¿ny marsza³ku i prezydencie, i wy, przeœwietne
œwiata polskiego luminarze, ingens gloria Dardanorum, stawa œmiele, bo niewinny; stawa
z upragnieniem, bo sitiens iustitiam, stawa z rezygnacj¹, impavidum ,feriem ruinae, etc.
Pomijam dalszy wywód sprawy; gdy przysz³o do eksplikowania s³awnego owego przywileju
nadania uroczyska od ksi¹¿êcia Wasila Zejmundowi £opacie, JadŸwingowi, tak staro¿ytny
dokument zadziwi³ sêdziów. S³ysza³em, jak jeden pyta³ drugiego, który by³ w opinii wielkiej
literatury, co by rozumia³ przez tych JadŸwingów, czyli to by³a familia jakowa staro¿ytna,
czyli naród. Odpowiedzia³ mêdrzec z powag¹:
- Moœci panie, JadŸwingowie byli jedno co arianami albo janseniœci teraŸniejsi, przeciw którym gdy wypad³y u nas konstytucje wygnania, wynieœli siê z Polski i ju¿ ich teraz, chwa³a
Panu Bogu, nie mamy.
Dos³ysza³ tego dyskursu jegomoœæ ksi¹dz prezydent i odezwa³ siê;
- Jaœnie wielmo¿ny moœci panie N.N., nie tak siê rzecz ma: prowadzili oni wojny w Polszcze, to jest rokosze, i potem nastêpowa³y sojusze, wed³ug zdania Duñczewskiego; musia³a
tedy to byæ znaczna jakaœ familia, na kszta³t Chmielnickiego.
Opar³ siê zagadniony krytyce jaœnie wielmo¿nego prezydenta; i gdy coraz z wiêksz¹ zapalczywoœci¹ zdania z obu stron popierali, nie mog¹c znieœæ takowej zniewagi jegomoœæ ksi¹dz
prezydent prosi³ na ustêp. Trwa³ ten wiêcej jak dwie godziny. S¹dy nazajutrz odwo³ano.
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Gdyœmy siê z rana nazajutrz do ratusza zgromadzili, rozesz³a siê wieœæ, i¿ mój antagonista,
pomiarkowawszy rzecz, w nocy, nikomu siê nie opowiedziawszy, z Lublina uciek³. Patrona
na ratuszu od niego nie by³o; pos³ano do stancji, gospodarz potwierdzi³ tê wiadomoœæ. Zmieszaliœmy siê wszyscy niepoma³u, ubolewali jaœnie wielmo¿ni nad szkod¹ skrzynki , stan¹³
wiêc dekret in contwnaciam, tryumfalny dla mnie; ja zaœ przez wdziêcznoœæ musia³em grzywny zast¹piæ salva sepetitione.
Po szczêœliwie zakoñczonej sprawie pyta³ mnie siê mój plenipotent, co rozumiem o dowcipie
wymowie mecenasów. Jam go wzajemnie zagad³, sk¹d tek wymowy, nauki i wiadomoœci czerpaj¹, gdzie s¹ szko³y formuj¹ce sukcesorów Cycerona; gdy¿ s³ysza³em, ¿e to ma byæ nauka
osobna, pracowita i potrzebuj¹ca wielkiej aplikacji... Rozœmia³ siê i rzek³:
- Szkó³ ¿adnych dla patrona nie masz u nas; przez te stopnie ka¿dy przechodzi³, co i ja na
przyk³ad. Ojciec mój, po odebraniu mnie ze szkó³ nie maj¹c sposobnoœci daæ mnie do dworu,
odda³ do kancelarii grodzkiej. Tam kazano mi wypisywaæ z ksi¹g transakcje na ekstrakty,
wpisywaæ manifesta, wizje, pozwy, kontrakty etc. Przez trzy lata tam siê bawi¹c dla zasycenia pamiêci formularzami, zada³ mi na koniec susceptant jak okupacj¹ szkoln¹, a¿ebym z podanych materia³ów manifest skoncypowa³. Niejedn¹ pracê zdar³, nim przysz³o do aprobacji.
Ach, moœci panie, nie lada to g³owy trzeba na napisanie manifestu, tak jak siê nale¿y, cum
boris, gais et graniciebus. Dwa lata strawi³em ja na tej próbie, a ledwo mi do tego przysz³o,
¿em poj¹³ formalitatem...
Odda³ mnie zatem ojciec do palestry trybunalskiej. By³em najprzód dependentem, a potem
agentem u jednego mecenasa. Funkcja moja by³a spisywaæ dok³adne sumariusze dokumentów w sprawach tych, których siê pryncypa³ podj¹³, czytaæ je w izbie do eksplikacji, na konferencje z pryncypa³em chodziæ, papiery na ratusz nosiæ, a czasem do stancji flaszki. Po lat
szeœciu mój mecenas, podobno œwiadom owej doktorów maksymy: faciamus experimentum
in anima vili, kaza³ mi stawaæ w sprawie jednego ubogiego szlachcica.
Gotowa³em siê dni kilka, ale gdy przysz³o do indukty, zacz¹³em mówiæ dr¿¹cym g³osem;
pomyli³em siê w s³owie, sêdziowie w œmiech, szlachcic w p³acz; ledwom móg³ konkluzj¹
zadyktowaæ. £ask¹ Pana Boga, nie moj¹ elokwencj¹ wsparty, wygra³ ów nieborak sprawczynê swoj¹. Ja zaœ, coraz bardziej w dalszych czasiech oœmielony, zacz¹³em siê insynuowaæ
m³odszym, osobliwie jaœnie wielmo¿nym, wchodziæ ich imieniem w zyskowne targi, kartki
nosiæ, a czasem i nie kartki. Na koniec, wsparty protekcj¹ jaœnie wielmo¿nej jednej pani, która wiele w trybuna³ach mog³a, zosta³em mecenasem, jej plenipotentem, a z czasem i samego
waszmoœæ pana dobrodzieja.
Zap³aciwszy za dekret jaœnie wielmo¿nemu, przy którym by³ sentencjonarz, osobno pisarzowi, który by³ dla mojej sprawy pióra ust¹pi³, ogo³ocony z pieniêdzy, z fantów, straciwszy
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wiêksz¹ po³owê sum na cudze kraje zaci¹gnionych, znu¿ony kilkotygodniowymi niewczasami, gdym ju¿ nie mia³ swojej, w po¿yczonej kolasce ksiêdza przeora dominikañskiego powróci³em do Warszawy z febr¹ tercjann¹ .
Trzeba by³o nowe znowu czyniæ przygotowania do podró¿y zagranicznej. Ów szlachcic folwarku Nadleœnego, mnie przys¹dzonego, oddaæ nie chcia³ i tentuj¹c na przysz³y rok lepszej
fortuny, uczyni³ manifest de noviter repertis documentis. Czas kontraktowy przeszed³ - nie
by³o sk¹d sum zaci¹gaæ. Trzeba wiêc by³o udaæ siê do jednego bardzo pomocnego w okolicznoœciach podobnych cz³owieka. Da³em mu w zastaw srebra i klejnoty z prowizj¹ z góry po
dwanaœcie od sta, ostrzegaj¹c za rok wykupno zastawu pod przepadkiem. Da³ kapita³ dwa
tysi¹ce czerwonych z³otych w monecie, rachuj¹c czerwony z³oty po z³otych szesnaœcie, groszy dwadzieœcia dwa i pó³, ¿e zaœ i monety za granic¹ udaæ bym nie móg³, do niego siê uda³em prosz¹c, ¿eby mi na z³oto wymienia³. Podj¹³ siê mimo wielk¹ trudnoœæ o z³oto wyrobiæ
ten interes u swego przyjaciela. Przyjaciel ten by³ zapewne w³asny jego worek. Przyszed³ wiêc
ten¿e jegomoœæ do mnie nazajutrz, twierdz¹c, i¿ ów przyjaciel nie chce inaczej mieniaæ czerwone z³ote, jak po z³otych oœmnaœcie. Zezwoli³em na oczewist¹ stratê i odebrawszy sumê
takem siê oko³o podró¿y zakrz¹tn¹³, i¿ w dni dziesiêæ, oddawszy wprzód wizyty po¿egnania,
uczyniwszy plenipotentowi ogóln¹ dyspozycj¹, z nieskoñczon¹ pociech¹ mod¹ wyjecha³em
przecie do cudzych krajów.
Diariusz krótki, a w nim niektóre, jakie natenczas miewa³em, uwagi dla ciekawoœci k³adê.
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DIARIUSZ PODRÓ¯Y PARYSKIEJ
Wyjecha³em z Warszawy dnia 20 listopada o godzinie dziewi¹te z rana poczt¹ na Kraków do
Wiednia, w karecie berliñskiej posrebrzanej, ¿ó³t¹ tryp¹ wybitej, na dwie osoby. Siedzia³ ze
mn¹ mój kamerdyner, La Rose; na koŸle Micha³, lokaj, z Krystianem, kucharzem.
Zaraz pierwszego dnia na grobli niedaleko Nadarzynaa kaza³em moim ludziom obiæ ¯yda za
to, ¿e przed grobl¹ nie stan¹³ s³ysz¹c tr¹bi¹cych postylionów.
W Drzewicy kupi³em piêknej materii na piêæ kamizelek i garnitur gotowy pasamanów na liberie. Zdadz¹ siê w Pary¿u.
Reszta drogi do Krakowa bez przypadku. Musia³em wysiadaæ kilka razy na mostach; jeden
siê pod karet¹ za³ama³, szczêœcie, ¿e na rzeczce nie bardzo g³êbokiej. A jakem siê dowiedzia³,
kupcy tam mostowe p³ac¹.
Stan¹³em w Krakowie 27 w nocy dla dróg bardzo z³ych. Miasto obszerne, piêkne; znaæ, ¿e
by³o kiedyœ w istocie sto³eczne królestwa. Ogl¹da³em ciekawie tamtejsze i okoliczne osobliwoœci, grób królowy Wandy, szko³ê Twardowskiego, Akademiê etc. Nb. wino i tanie, i dobre, ale zdaje siê, i¿ beczki mniejsze ni¿ pierwej bywa³y.
Wyjecha³em z Krakowa 2 grudnia, a nazajutrz zaraz, nie bez ¿alu, porzuci³em Polskê. Pierwsze miasto œl¹skie Bilsk. Œl¹skiem kilka poczt jecha³em, nimem siê dosta³ do Morawy. Drogi
lepsze ni¿ u nas. W austeriach miejscami piwa dobre, ale nazbyt mocne; nie komparacja do
wilanowskiego, inflanckiego, bielawskiego etc. O³omuniec miasto doœæ obszerne i mocne;
pierwsza to jest forteca, któr¹m widzia³.
10 grudnia o wpó³ do jedenastej stan¹³em w Wiedniu, ale mnie rewidowano i trzêsiono bez
mi³osierdzia: musia³em przez pó³ dnia w stancji na rzeczy moje czekaæ. Tymczasem, chc¹c
osobliwoœci krajowe widzieæ, poszed³em na komedi¹ niemieck¹. Nie rozumia³em, co gadali, jednakowo mi siê bardzo podoba³a, a osobliwie kiedy zaczê³y siê tañce. Nie pamiêtam
w ¿yciu tak wysoko skacz¹cych. Nazajutrz widzia³em przeje¿d¿aj¹cego cesarza. Chodzi po
francusku.
Wie¿a koœcio³a Œw. Szczepana z kamienia ciosowego, wy¿sza od œwiêtokrzyskich w Warszawie.
Wino wêgierskie, nad moje spodziewanie, nie tak dobre jak u nas. Chcia³em siê gruntownie
wywiedzieæ, dla jakiej przyczyny, ale winiarz, który próbki przyniós³, nie umia³ po polsku,
a mego kucharza, t³umacza, nie by³o naówczas w domu. Statuy króla Jana nie widzia³em.
Ruszy³em siê z Wiednia w dalsz¹ podró¿ 21 grudnia traktem na Frankfort. Tam zatrzyma³em
siê dni kilka dla bardzo piêknej i wygodnej austerii. Ale te¿ na wyjezdnym zdar³ mnie gospodarz za to, jak powieda³, ¿e mi da³ apartament, w którym sta³ podczas elekcji palatinus Rheni.
Bawi³em w Moguncji przez piêæ dni. Szynki wyœmienite, wino reñskie najlepsze. Chorowa³em tam na niestrawnoœæ ¿o³¹dka, podobno z szynek.
37

W³aœnie w sam dzieñ Trzech Królów stan¹³em w Kolonii, by³em w katedrze na odpuœcie i ca³owa³em g³owy œw. œw. Kaspra, Majchra i Baltazara.
Lubo mi siê doœæ podoba³y niemieckie kraje, zda³o mi siê jednak, ¿em siê odrodzi³, gdym
przebywszy most na Renie od fortecy Kiel, stan¹³ w Stra¿burgu. Szkoda, ¿e zima, bobym s³ysza³ g³os ptasz¹t, które zapewne w Francji piêkniej œpiewaj¹ jak gdzie indziej, trawa musi byæ
zieleñsza. Co mróz, lubo by³ tego dnia, jakem przyjecha³, doœæ przykry, tê¿sze s¹ nierównie
u nas. Zapomina³em by³ wzi¹æ z sob¹ rêkawa albo go kupiæ w Wiedniu. Obieg³em ca³y Stra¿burg, nie mog³em jednak dostaæ bia³ych niedŸwiadków.
Drogoœæ tu, prawda, wielka, jak mogê miarkowaæ z regestru gospodarza; ale cz³owiek tak
grzeczny, tak mi³y i do tego przystojny, i¿ mu z ochot¹ zap³aci³em za trze dni tyle, ile
w Frankforcie za tydzieñ. Wracam siê jeszcze do niedŸwiadków: rzecz mi siê zda bardzo
dziwna, ¿e w tak wielkim mieœcie, a co najwiêksza, francuskim, nie mo¿na tego dostaæ, o co
w Brodach i w Opatowie nietrudno. u Musi to w tym byæ jakaœ tajemnica, o której siê ja z czasem w Pary¿u, da Bóg, zapewne muszê dowiedzieæ.
Droga z Stra¿burga brukowana, bardzo dobra, do samego Pary¿a; w Metzu zasta³em bardzo
wielu ¯ydów; ale nie s¹ ubrani tak jak u nas. Pozna³em tam z wielkim zadziwieniem Lejbê,
synowca arendarza mojego z Szumina; jak mi powieda³, wys³a³ go tam stryj na naukê. Bó¿nica jeszcze piêkniejsza ni¿ w Brodach.
Nied³ugo bawi¹c w Metzu, jecha³em prosto szczêœliwym krajem, gdzie siê wino szampañskie rodzi, w Reims, mieœcie sto³ecznym, z wielkim moim ¿alem nie mog³em widzieæ cudownej ampu³ki œw. Remigiusza.
Tandem po doœæ d³ugiej, wielce zabawnej, a wiêcej jeszcze kosztownej podró¿y stan¹³em
szczêœliwie w Pary¿u 3 lutego o godzinie trzeciej z po³udnia.
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Nacisk przechodz¹cego pospólstwa, okrzyki przedaj¹cych, t³um karet, rozmaitoœæ widoków
zag³usza i omamia, ¿e tak rzekê, przyje¿d¿aj¹cych pierwszy raz do Pary¿a. W takowym by³em stanie, gdy kareta moja stanê³a na ulicy Œw. Honoriusza, jednej z najcelniejszych tego
wielkiego miasta. Dom, gdziem wysiad³, wielk¹ mia³ obszernoœæ i nape³niony by³ mieszkañcami. Apartament wyznaczono mi wygodny; tam rozgoœci³em siê natychmiast, nie bez zadziwienia, ¿e o które w Warszawie tak d³ugo staraæ siê trzeba, tu na pierwszym wstêpie znajduj¹
siê tak dobre dla cudzoziemców stancje.
Myœl, ¿e jestem w Pary¿u, zaprz¹tnê³a jedynie imaginacj¹ moj¹; czu³em niewymown¹ pociechê i ledwo mog³em wierzyæ, ¿e siê znajdujê na miejscu tak po¿¹danym. Gdym trochê odetchn¹³, pyta³em siê gospodarza, którego dnia mo¿na widzieæ balety i komedie. Odpowiedzia³,
i¿ w nacisku nieskoñczonych innych rozrywek co dzieñ mogê wybieraæ miêdzy oper¹, komedi¹ francusk¹ i w³osk¹.
- Gdzie indziej - przyda³ - myœl¹, ¿eby znaleŸæ jak¹ zabawê; tu nad tym siê tylko trzeba zastanawiaæ, jakow¹ wybraæ.
Nie by³em panem pierwszego impetu radoœci i porwawszy za szyjê, pocz¹³em serdecznie œciskaæ opowiadacza szczêœliwoœci mojej. Zrazu siê przel¹k³, uœmiechn¹wszy siê potem, podobno z prostoty mojej, ofiarowaæ mi pocz¹³, ile nowo przyby³emu i bez doœwiadczenia, us³ugi
swoje. W momencie otoczony zosta³em kupcami prezentuj¹cymi coraz piêkniejsze towary.
Przyniesiono kilkanaœcie biletów: jedne opowiada³y loteri¹, drugie zachwala³y wyborne wina,
trzecie g³osi³y nowe widowiska, czwarte oznajmywa³y o tandecie - me skoñczy³bym, gdybym
chcia³ opowiedaæ, co siê w ka¿dym znajdowa³o.
Ja zaœ w owych s³odkich obrotach, nienasycony nowoœci¹, coraz milszym roztargniony widokiem - patrza³em, czyta³em, pyta³em, odpowiada³em, dawa³em komisa, wszystko razem bez
odetchnienia. Biegali w zawody za moimi rozkazami najêci lokaje i domowa czeladŸ; trzy
czêœci izby zabra³y zniesione towary, zasz³o dwie karet najêtych, które w tym tumulcie, podobno z przes³yszenia, zamówili pos³añcy. Chcia³em jechaæ na komedi¹; ¿al mi by³o opery;
gospodarz w³oskie teatrum zachwala³.
Nie rezolwowany jeszcze, gdzie mia³em jechaæ, gdym jednê z zap³at¹ odprawiwszy, do drugiej, piêkniejszej, p¹sowo lakierowanej karety mia³ wsiadaæ, wstrzyma³ mnie z nag³a gospodarz powiedaj¹c,
i¿ suknie moje nie by³y zupe³nie zimowe. Prosi³em o eksplikacj¹ tej tajemnicy i dowiedzia³em siê,
i¿ aksamit niestrzy¿ony uchodzi tylko do nowembra, a koronki brukselskie, jakie mia³em, nie s¹
nawet jesienne. Zreflektowawszy siê wiêc, i¿ przystrojenie zabra³oby wiele czasu, musia³em rad nierad wróciæ siê do stancji. Przyniesionej wieczerzy ma³o co skosztowawszy uda³em siê do spoczynku, znu¿ony podró¿¹, a bardziej rozgoszczeniem. Chcia³em spaæ, ale daremne by³y usi³owania moje;
wrzawa nieustaj¹ca na ulicy, a taka druga podobno lub wiêksza w g³owie nie da³y mi oczu zamkn¹æ.
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Jeszczem by³ nazajutrz u gotowalni, gdzie sprowadzony najcelniejszy perukarz nowe systema modnej symetrii pracowicie uk³ada³, gdy lokaj, najêty wszed³ opowiedaj¹c wizytê jegomoœci pana hrabi Fickiewicz. Wszed³ tego momentu piêknie ubrany kawaler i z nieskoñczon¹
radoœci¹, a razem podziwieniem pozna³em mego lubego s¹siada podwojewodzica, o którego
siostrê niegdyœ mia³em honor konkurowaæ. Po pierwszych zwyczajnych przywitaniach pyta³em siê jegomoœci pana hrabi, jak mu siê w Pary¿u powodzi.
- Wybornie! - odpowiedzia³.
Wszed³ zatem w obszerne wyobra¿enia paryskich rozrywek, grzecznoœci kawalerów tamtejszych, których on by# wiernym naœladownikiem, i ju¿ nawet do tego stopnia doskona³oœci przyszed³, i¿ zosta³ autorem nowego kroku fraków. Na fundamencie wiêc rozmaitych jego powieœci
u³o¿yliœmy plantê ¿ycia w Pary¿u: przyrzek³ byæ wiernym moim towarzyszem i na dowód serdecznej poufa³oœci po¿yczy³ ode mnie dwieœcie piêædziesi¹t luidorów. Gdym mu pokaza³ listy
rekomendacjalne od pos³a francuskiego w Warszawie, zgani³ ten mój postêpek opowiedaj¹c, i¿
te listy adresowane do osób takich, których konwersacja, zbyt powa¿na, a przeto smutna, kwadrowaæ ¿adnym sposobem nie mo¿e z rzeœkoœci¹ kawalerów i m³odych, i modnych.
- Znajdê ja dla waszmoœæ pana - rzek³ dalej - nierównie wiêksze rozrywki w tych domach,
gdzie sam uczêszczam.
U³o¿yliœmy wiêc dla honoru narodu polskiego wszelkimi sposobami o to siê staraæ, ¿eby
i w guœcie, i w magnificencji przepisaæ kawalerów tamecznych. Jako¿ zaraz skonfiskowane
by³y suknie, którem z Warszawy przywióz³: owe pasamany drzewickie nie zda³y siê do mojej
paradnej liberii. Ja zaœ wiêcej jak tydzieñ musia³em czekaæ na wygotowanie ekwipa¿u; garderoby i liberii dla czterech lokajów, dwóch laufrów, Murzyna i huzara. Gdy ju¿ wszystko
by³o na pogotowiu, dopiero za przewodnictwem jegomoœci pana hrabi, i ja sam tak¿e hrabia,
wyjecha³em na œwiat wielki.
Najpierwsz¹ wizytê oddaliœmy s³awnej naówczas tanecznicy opery francuskiej. Ledwom móg³
uwierzyæ w³asnym oczom, gdym ogl¹da³ wytwornoœæ meblów, szacunek klejnotów, obszernoœæ domu, delikatnoœæ sto³u, do którego wkrótce mia³em honor byæ przypuszczonym. Naucza³ mnie jegomoœæ pan hrabia, jak trzeba zawdziêczaæ takowe dystynkcje i jak mam w bogatych podarunkach utrzymywaæ wspania³oœæ narodow¹. Korzysta³em z nauki, a na fundamencie kredytowego listu i wekslów bardzo czêsto oddawa³em wizytê mojemu bankierowi.
Dziwi³a mnie ludzkoœæ kupców i rzemieœlników, daj¹cych wszystko na kredyt.
Wspania³a moja rozrzutnoœæ uczyni³a mnie s³awnym po ca³ym Pary¿u i zniewoli³a serce ujête wdziêkami jejmoœci panny La Rose. Z jej rozkazu naj¹³em ma³y domek na przedmieœciu,
z piêknym ogrodem; a ¿e wpodle mia³ taki¿ domek marsza³ek jeden francuski, tak mój wymeblowa³em kszta³tnie, i¿ przezwyciê¿y³em dot¹d niezwyciê¿onego mojego s¹siada.
Moda by³a naówczas w Pary¿u woziæ siê w kolaseczkach, które tam zowi¹ cabriolet. Kaza³em zrobiæ cztery od z³ota i srebra, akomodowane do czterech czêœci roku; ale gdy woziæ siê
samemu przysz³o, niedobrze œwiadom stangreckiego rzemios³a, na œród ulicy wywróci³em siê
na kamienie, a w tym szwanku wybi³em dwa zêby, rozci¹³em sobie wargê i wywichn¹³em
praw¹ nogê.
Mi³osierni ludzie zanieœli mnie do bliskiego cerulika; opatrzony doskonale, w domu moim
us³ysza³em fatalny wyrok, i¿ kuracja kilka niedziel zabawi. Bola³a, mnie strata drogiego czasu. Ca³¹ nadziejê po³o¿y³em w kompanii jegomoœci pana hrabi i kilkunastu poufa³ych od serca przyjació³.
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Ju¿em zaczyna³ do siebie przychodziæ, gdy raz, nie mog¹c siê doczekaæ na wieczerz¹ jegomoœci pana hrabi, pos³a³em do jego stancji. Przybieg³ zadyszony kamerdyner oznajmuj¹c, i¿
jad¹cego do mnie pana warta miejska otoczywszy zaprowadzi³a do publicznego wiêzienia.
Zmiesza³a nas niezmiernie ta awantura; wtem nieznajomy cz³owiek przyniós³ mi takowy bilecik:
Kochany Przyjacielu! Zaklinam Ciê na wszystkie obowi¹zki, wyrwij z ostatniej toni. ¯yciem
ods³ugiwaæ bêdzie uczynnoœæ Twoj¹
Fickiewicz
Gdym siê oddawcy pyta³, sk¹d ten bilet - opowiedzia³, i¿ jegomoœæ pan hrabia siedzi w wiêzieniu zwanym Fort l’Eveque, za naleganiem kupców, rzemieœlników i innych ichmoœciów,
którym znaczne sumy winien. Odpisa³em natychmiast, obliguj¹c, aby nam regestr d³ugów
przys³a³. W godzinê przyniesiono: wynosi³y na nasz¹ monetê dwadzieœcia dwa tysi¹ce siedemset dziewiêtnaœcie z³otych. Wspania³oœæ umys³u i punkt honoru narodowy przezwyciê¿y³
ekonomiczne konsyderacje. Na fundamencie mojego kredytu zarêczy³em za jegomoœæ pana
hrabi i wyszed³ natychmiast rozkaz uwolnienia go z wiêzienia.
Solenizuj¹c tak heroiczn¹ akcj¹ zaprosi³em na wieczerz¹ wszystkich naszych wspólnych przyjació³; pos³a³em po jegomoœæ pana hrabiego karetê mod¹ paradn¹. Nie zasta³a go w wiêzieniu, a co gorsza, i w stancji; gospodarz tylko moim ludziom powiedzia³, i¿ jegomoœæ pan hrabia spieniê¿ywszy w godzinie, co siê z sprzêtów zosta³o, wsiad³ w karetê pocztow¹ i wyjecha³ z Pary¿a.
¯e siê dobre z³em p³aci, nauczy³o mnie smutne doœwiadczenie; gdyby siê by³o skoñczy³o na
nauce, by³aby rzecz znoœniejsza, ale po wysz³ym ju¿ roku bytnoœci paryskiej, gdy trzy razy przys³ane z Polski weksle po³owê tylko zap³aci³y tego, co siê bankierowi nale¿a³o, nie chcia³ ju¿
dalej na kredyt dawaæ; kupcy, rzemieœlnicy zaczêli siê naprzykrzaæ. Chc¹c uspokoiæ d³u¿ników
napisa³em do domu, aby mi pieniêdzy tyle, ile potrzeba by³o, przys³ano. Gdy z niecierpliwoœci¹
responsu i wekslów czekam, odbieram list, w którym mi donosz¹, i¿ ów dawny adwersarz wygra³ sprawê w trybunale, a uczyniwszy plenipotentowi mojemu cesj¹ prawa swego, ten na fundamencie przyznanych szkód ekspens prawnych, grzywien za ekspulsj¹ i sum sobie nale¿¹cych
ostatni¹ czêœæ woln¹ substancji mojej, Szumin z przyleg³oœciami, zajecha³.
Utrzymywa³y jeszcze resztê kredytu i reprezentacji mojej coraz zastawiane pod przepadkiem
lichwiarzom galanterie i fanty. Gdy i tych brak³o, a owi d³u¿nicy, którym za jegomoœæ pana
hrabi rêczy³em, zaczêli proces, nie maj¹c ¿adnego sposobu do ich uspokojenia, boj¹c siê losu
mojego przyjaciela, spieniê¿ywszy kryjomo resztê fantów, wzi¹³em pretekst przeja¿d¿ki, a dopad³szy pierwszej poczty wsiad³em na konia i udaj¹c kuriera takem spieszno umyka³, i¿ nazajutrz by³em ju¿ w granicach Flandrii austriackiej. W Mons tylko przenocowawszy puœci³em siê ku Holandii i nie zatrzymuj¹c siê w ¿adnym mieœcie, stan¹³em w Amszterdamie.
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Miasto to, stolica handlu ca³ego œwiata, widokiem niezliczonych ciekawoœci innego czasu
by³oby mnie bawi³o nieskoñczenie; w tej, w której zostawa³em, sytuacji na siebie jedynie
mia³em obrócone oczy. Ogo³ocony ze wszystkiego, d³ugami obci¹¿ony za granic¹ i w ojczyŸnie, mia³em siê za zgubionego. Myœl rozpaczaj¹ca nie zastanawia³a siê na niczym.
Raz, gdym zatopiony w takowych refleksjach, nad portem chodzi³, przybli¿y³ siê ku mnie
kapitan jednego okrêtu, który mia³ z portu wychodziæ.
Gdy mnie pyta³ o przyczynê tak g³êbokiej melancholii, odkry³em mu stan mój okropny;
a gdym siê od niego dowiedzia³, ¿e do Batawii wyje¿d¿a, przysz³a mi w tym punkcie myœl
puœciæ siê w tamte kraje; przyj¹³ z ochot¹ moje proœby i zaraz nazajutrz, za nadejœciem dobrego wiatru, puœciliœmy siê na morze.
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Okrêt nasz by³ wojenny, o szeœciudziesi¹t armatach; wióz³ do Batawii urzêdników tamtejszej
regencji. Oprócz majtków i ¿o³nierzy by³o nas podró¿nych kilkunastu. Pierwsze morskie ko³ysania sprawi³y we mnie zwyczajny skutek znacznej s³aboœci. Poma³u wdro¿y³em siê do tego
nowego sposobu ¿ycia. Wiatry jednostajnie pomyœlne przypêdzi³y nas w doœæ krótkim czasie
do Wysp Kanaryjskich’; tam wysiedliœmy na l¹d dla wody œwie¿ej i prowiantów. Dla niestatecznych wiatrów kilka razy musieliœmy wysiadaæ i odpoczywaæ u brzegów afrykañskich.
Kraje te, którem ogl¹da³, doœæ s¹ znajome z wielorakich relacji; nie s¹dzê wiêc za rzecz potrzebn¹
powtarzaæ to, co drudzy ju¿ obwieœcili. Doje¿d¿aj¹c do Cyplu Dobrej Nadziei, koñcz¹cego Afrykê,
szturm wielki znacznie sko³ata³ nasz okrêt; a ¿e czasy niebezpieczne do ¿eglugi nastawa³y, zatrzymaliœmy siê tam kilka miesiêcy. Okrêt do Batawu odmieniono, a co gorzej, i komendanta, który
zostawszy od Rzeczypospolitej nominowanym na znaczny urz¹d, musia³ do ojczyzny powracaæ.
Nastêpca jego by³ cz³owiek surowy i nieobyczajny, jak pospolicie bywaj¹ ci, którzy ca³e ¿ycie
na morzu trawi¹. Rad bym by³ zostaæ siê na tamtym miejscu, ale nie widz¹c tam ¿adnego
sposobu do zarobku, za rad¹ przesz³ego komendanta, listami jego rekomendacjalnymi wsparty, puœci³em siê do Batawii. Ju¿eœmy byli z doœæ dobrym wiatrem znaczn¹ czêœæ podró¿y
odbyli, gdy razem watry ucich³y a okrêt stan¹³ wœród morza. Te, do zwierœciad³a podobne,
najmniejszego wzruszenia nie pokazywa³o; gor¹coœæ niezmierna dokucza³a nam srodze; prowianty poczê³y siê psowaæ; wody coraz ubywa³o; gdy zaœ dwunastego dnia przysz³o tego nieznoœnego na miejscu stania, po³owê ludzi na okrêcie chorych rachowaliœmy.
Powsta³ z nag³a wiatr, ale tak mocny, ¿eœmy wiêksz¹ czêœæ ¿aglów musieli spuœciæ. Rzucono
kilkakrotne kotwice, ale te nas utrzymaæ nie mog³y. Ca³y ekwipa¿ w niewymownej bojaŸni
zostawa³, ile ¿e wiatr, dyrekcji naszej cale przeciwny, niós³ nas ku l¹dom nieznajomym. Przez
dni szeœæ trwa³a ustawicznie burza, wzmaga³y siê wiatry, maszt pryncypalny z³ama³ siê, wiêksza po³owa ludzi zostaj¹cych na okrêcie z niewczasu, choroby i pracy nie by³a zdolna do roboty. Jam ile mo¿noœci krzepi³ nadwerê¿one si³y pompuj¹c wodê, wa³ami niezmiernymi okrêt
nasz przykrywaj¹c¹. Wtem jeden z majtków zawo³a³, i¿ l¹d blisko. Okrzyk ten, w innych okolicznoœciach po¿¹dany, sta³ siê nam wszystkim wyrokiem œmierci. W jednym momencie wpêdzony na ska³y, okrêt rozbi³ siê z nieznoœnym trzaskiem.
Co siê ze mn¹ naówczas sta³o, opowiedzieæ tego nie umiem; to wiem, i¿ ocuciwszy siê niejako, znalaz³em siê wœród morza. Zalany falami, opojony morsk¹ wod¹, zacz¹³em dobywaæ
ostatnich si³. Szczêœciem zachwyci³em doœæ spor¹ deszczkê, porwa³em j¹ i takem mocno trzyma³, i¿ mimo ustawiczne fluktami rzucania, podniesienia i spadki na pó³ ¿ywy wyrzucony
by³em na piasek l¹dowy. Boj¹c siê, ¿eby mnie powracaj¹ca nazad fala nie zagarnê³a, bieg³em
piaskiem bez oddechu. Si³y mnie na koniec opuœci³y i pad³em bez zmys³ów.
KONIEC KSIÊGI PIERWSZEJ
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ROZDZIA£ PIERWSZY
Md³oœæ najprzód, a potem sen, który narzekania moje przerwa³, trwa³ d³ugo. Nie pierwej
otworzy³em oczy, a¿ s³oñce blaskiem swoim przera¿aæ je zaczê³o. Obudziwszy siê ¿a³owa³em, i¿em ostatni raz oczu nie zamkn¹³. Wraca³y siê nieznacznie os³abione si³y; a gdy rozmyœlaæ pocz¹³em nad moim teraŸniejszym stanem, rozpacz jedyn¹ folgê znajdowa³a w dobrowolnej œmierci. By³bym zapewne wykona³ samobójstwo, gdyby natychmiast wkorzenione
z m³odu sentymenta religii nie wstrzyma³y r¹k, ju¿ do wykonania d¿ieia tego gotowych. Przera¿ony zbytkiem niegodziwej r wznios³em oczy do nieba; wtem promyk s³odkiej nstdziei
wkrad³ siê w serce moje; wznios³em rêce i pocz¹³em woraæ ratunku tej Opatrznoœci, która
i powszechnoœci¹ stworzonych rzeczy rozrz¹dza, i w szczególnoœci najnikczemniejszego
stworzenia nie opuszcza.
Wsta³em z miejsca i gdy od morza ¿adnego ju¿ wsparcia ani nadziei mieæ nie by³o mo¿na,
puœci³em siê wzg³¹bsz tej ziemi, na któr¹ mnie nieprzewidziane wyroki zanios³y. Ba³em siê
napaœci drapie¿nych zwierz¹t. Widok coraz nowych osobliwoœci bawi³ mnie i dziwi³. Drzewa
albowiem, owoce i zio³a wszystkie prawie innego by³y rodzaju ni¿ europejskie. Ju¿em by³
uszed³ bardzo gêstym lasem bez znaku namniejszej drogi lub œcie¿ki prawie pó³ mile, gdym
postrzeg³ z radoœci¹, i¿ siê drzewa zaczyna³y przerzadzaæ. Wyszed³em na koniec w pole, a zobaczywszy pilnie uprawne i zbo¿em ju¿ prawie doŸrza³ym okryte, bardziej jeszcze uradowa³em siê wnosz¹c sobie st¹d, i¿ ten kraj nie tylko mia³ mieszkañców, ale nawet mieszkañców
niedzikich, bo znaj¹cych rolnictwo i w towarzystwie ¿yj¹cych. Utwierdzi³ te moje zdanie
wkrótce widok po¿¹dany wsi czyli miasteczka; domy albowiem nie zdawa³y mi siê byæ wspania³e i wynios³e, ale obszerne i dobr¹ symetri¹ roz³o¿one.
Gdym siê ku temu miejscu z jak najwiêksz¹ skwapliwoœci¹ zbli¿a³, postrzeg³em doœæ wielk¹
ludzi zgrajê zapatruj¹cych siê na jakoweœ widowisko. Ci, skoro postrzegli z daleka strój mój,
podobno w tamtych stronach me widziany, ruszyli siê wszyscy ku mnie i w oczemgnieniu
otoczony zosta³em ludŸmi przypatruj¹cymi siê ciekawie osobie mojej. Wzajemne zadziwienie trwa³o czas niejaki; w tym przyst¹pi³ ku mnie powa¿ny starzec i gdy mi na znak dobrego
przyjêcia rêkê poda³, ja pad³em mu do nóg, rzewno p³acz¹c. Podniós³ mnie z skwapliwoœci¹
i mówiæ pocz¹³ ³agodnie, jakem móg³ z miny i gestów miarkowaæ, ale jêzykiem wcale mi niewiadomym.
Na hazard, ¿e mo¿e co zrozumie, zacz¹³em do niego mówiæ po polsku, po ³acinie; po francusku, a gdy i on mnie nie rozumia³, gestami opisywa³em mu sytuacj¹ moj¹ teraŸniejsz¹, reprezentuj¹c ile mo¿noœci, jakem p³yn¹³ morzem z krajów bardzo dalekich, jak siê mój okrêt rozbi³, jak wspó³towarzysze potonêli, ja na deszce uszed³em œmierci. Zrozumieli, jakem z nich
pozna³, i¿ przyp³yn¹³em od morza: ale tego poj¹æ nie mogli, gdym im nasz okrêt opisywa³
i krainê dalek¹, z której przyszed³em. ¯e zaœ mi g³ód zaczyna³ bardzo dokuczaæ, prosi³em
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przez gesta o posi³ek; postrzeg³szy to ów starzec wzi¹³ mnie za rêkê i zaprowadzi³ do domu
swojego.
Nie by³, tak jak i inne, ani wynios³y, ani wspania³y; czystoœæ, porz¹dek i piêkna symetria najwiêksz¹ by³a jego ozdob¹. Domy wszystkie by³y drewniane, ale œciany zewn¹trz i wewn¹trz
po³yskiwa³y, jakby napuszczane by³o drzewo osobliwym pokostem; nie mo¿na albowiem by³o
rozumieæ, i¿by mia³y byæ takowe z przyrodzenia. W pierwszej izbie ³awy by³y naoko³o, niewiele od pod³ogi wzniesione; tam mnie gospodarz posadzi³; przysz³a za zawo³aniem sêdziwa
niewiasta, jakom miarkowa³, ¿ona jego. Ta zadziwiwszy siê z pocz¹tku, gdy jej m¹¿ o moim
przyjœciu powiedzia³, pozdrowi³a mnie po³o¿eniem rêki na sercu. Postawiono przede mn¹ stolik; nie bawi¹c przyniesiono potrawy z samych jarzyn, nabia³u i owoców, a w naczyniu podobnym do naszych farfurowych wodê.
Choæby mi by³ zbyteczny g³ód nie dokucza³, nie móg³bym siê by³ jednak odjeœæ jarzyn, i smaku, i zaprawy przedziwne; owoce by³y nierównie lepsze od naszych, chleb podobny do ¿ytnego, ale smaczniejszy. £y¿kê tylko mia³em do jedzenia; chc¹c chleba ukroiæ doby³em no¿a
z kieszeni. Zdziwi³o bardzo gospodarza to zapewne w tamtym kraju nie widziane narzêdzie.
Dogl¹da³ nañ z ciekawoœci¹ i zda³o mi siê, i¿ siê go nie œmia³ dotkn¹æ; gdy mu wiêc do r¹k
ofiarowa³em, wzi¹³ za ostrze i obrazi³ sobie palec. Postrzeg³szy krew rzuci³ nó¿ na ziemiê,
wo³aæ zacz¹³; a gdy siê domownicy zbiegli, opowieda³ im, co siê sta³o. Chcia³em zdj¹æ nó¿
z ziemi, ale mi nie dopuœcili tego i ledwom siê móg³ od œmiechu wstrzymaæ, gdy po ma³ej
chwili przyniós³szy jakiœ instrument na kszta³t grabi, z daleka mój nó¿ popychali ku drzwiom;
wyrzuciwszy go za drzwi, przypatrowali mu siê z daleka, podobno chc¹c widzieæ, czy siê nie
rusza; wykopali za tym do³ek doœæ g³êboki i tam go pochowawszy przysypali ziemi¹.
Przyszed³ za tym do mnie gospodarz i pozna³em z gestów, i¿ mi wymawia³, ¿em go wda³
w tak wielkie niebezpieczeñstwo. Pyta³, je¿eli drugiego takiego nie mam przy sobie; odpowiedzia³em, ¿e nie; dopiero prosi³, ¿ebym zakopanego no¿a nie rusza³. Obieca³em chêtnie,
a on mnie, za rêkê na znak przyjaŸni, wyprowadzi³ za dom do swego ogrodu albo raczej sadu.
Drzewa zasadzone by³e w linie; ugina³y siê ga³êzie pod rozmaitego rodzaju owocani. Zamiast
parkanu lub p³otu rowek niewielki dla œcieku bardziej wody niŸli warunku odgradza³ od s¹siedzkiego. W œrodku. sadu by³a sadzawka, przez któr¹ przechodzi³ strumyk, ten w s¹siedzkim sadzie nape³nia³ tak¿e sadzawkê; i jakem siê potem dowiedzia³, sz³y wci¹¿ ogrody z podobn¹ dla wszystkich mieszkañców tek osady wygod¹.
Gdy siê ju¿ zabiera³o ku zmroku, zapalono lampê wisz¹c¹ na œrodku izby; siedliœmy do wieczerzy, mniej ju¿ obfitej ni¿ obiad. Oprócz gospodarza i ¿ony by³o synów doros³ych trzech
i wnucz¹t podobno dwoje. Gdy wstali od sto³u, obrócili siê wszyscy ku wschodowi, a gospodarz, wzniós³szy oczy ku niebu, wyraŸnym g³osem mówi³ modlitwê dziêkczynienia; dopiero,
porz¹dkiem uca³owawszy dziatki, wzi¹³ mnie za rêkê i zaprowadzi³ do izby osobnej; znalaz³em tam siennik na kszta³t materaca, poduszkê i ko³drê obszern¹, z nieznajomej mi wszystko materii.
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ROZDZIA£ DRUGI
Gdym siê obudzi³, postanowi³em zaraz u siebie uczyæ siê jêzyka tego kraju; bez tej albowiem
wiadomoœci trudno by mi by³o, a prawie niepodobna poznaæ tamtejsze prawa i zwyczaje,
wyrozumieæ sposób myœlenia obywatelów, staæ siê im u¿ytecznym przez wdziêcznoœæ za tak
³askawe przyjêcie. Uwa¿a³em tymczasem pilnie to, co mi tylko pod oczy podpada³o .
Osada, w której zostawa³em, mia³a stu dwudziestu gospodarzów; ka¿dy z nich mia³ dom, pole
i ogród, wszystko pod równym wymiarem. Najwiêcej dzieci rodzicom s³u¿yli, lubo mieli ornych obojej p³ci domowników, ale w odzie¿y i wygodzie ¿adnej nie by³o miêdzy nimi ró¿nicy. Nie znaæ by³o najmniejszej pod³oœci w czeladzi; panowie nie patrzyli siê na nich surowym okiem, dopiero¿ kar bolesnych albo obel¿ywych podobieñstwa nawet nie p ostrzeg³em.
Wzrost obywatelów by³ mierny, twarzy weso³e, cera zdrowa; kaleki lub zbytecznie oty³ych
albo chudych nie widzia³em. Siwizna, nie zgrzybia³oœæ, oznacza³a starych.
Niewiasty mo¿e by potrzebowa³y bielid³a, gdyby tysi¹czne wdziêki nie nadgradza³y p³ci nieco smag³awe; ¿adna zaœ czerwona farba me wyrówna³aby piêknoœci i ¿ywoœci ich rumieñca,
który wstyd zapala³. W porównaniu twarz malowanych, którychem siê niegdyœ a¿ nadto napatrzy³, zdawa³o mi siê, i¿ porzuciwszy kopie bardzo mierne, przypatrywa³em siê wybornym
orygina³om.
Strój mê¿czyzn bardzo by³ prosty co do gatunku materii, ale krój wygodny nie krêpowa³ po
naszemu bez potrzeby cz³onków. Kolor wszystkich sukien by³ szarawy, bia³y, wed³ug we³ny,
której me farbowano. Czarnych owiec bardzo ma³o widzia³em; takiego zaœ koloru we³nê obracali na ko³dry i materace. Krój odzie¿ podobny do tego, który widziemy pospolicie w statuach greckich i rzymskich. Spodnia suknia ni¿ej spada³a od kolan; zwierzchnia, daleko d³u¿sza i obszerna, na kszta³t p³aszcza, za¿ywana najwiêcej bywa³a od starych albo te¿ i od m³odszych w czasiech zimnych lub s³otnych. Mê¿czyŸni w³osy zapuszczali równo z szyj¹, z przodu je do góry zaczesywali, ¿eby nie spada³y na oczy. U dzieci obojej p³ci w³osy nisko by³y
strzy¿one dla zachowania ochêdóstwa.
Suknie niewiast odmiennego nieco by³y kroju ni¿ mê¿czyzn; materia delikatniejsza. Pudru
bia³ego; szarego i szarawego jeszcze by³a moda w ten kraj nie wnios³a; maszczenie w³osów
pomad¹ mia³y tamtejsze damy za nieochêdóstwo. Nie idzie za tym, i¿by ich strój nie mia³
byæ w tamtych stronach przystojny i nawet wytworny. Chêæ podobania siê powszechnym fest
wszêdzie tek p³ci przymiotem.
Odmian mody w tamtym kraju nie, znano; krój sukien od wieków by³ jednaki: Kolor, jakom
wy¿ej namieni³, nigdy siê nie odmienia³; nie mieli albowiem sekretu farbowania we³ny. Jako¿
dowiedzia³em siê potem, i¿ gdy moje suknie egzaminowano (by³a zaœ zwierzchnia zielona,
kamizelka p¹sowa), wnieœli sobie st¹d zaraz tamtejsi obywatele, i¿ owce mojego kraju by³y
zielone i p¹sowe.
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Kraj ten zewsz¹d by³ morzem oblany i ca³ej wyspy powszechne nazwisko Nipu. Jêzyk narodu doœæ
³atwy, ale nieobfity: ¿eby im wyt³umaczyæ skutki i produkcje kunsztów naszych zbytkowych,
musia³em czyniæ opisy dok³adne i dobieraæ podobieñstw. Nie masz u Nipuanów s³ów wyra¿aj¹cych k³amstwo, kradzie¿, zdradê, podchlebstwo. Terminów prawnych nie znaj¹. Choroby nie maj¹
szczególnych nazwisk; ale te¿ ani dworaków, ani jurystów, ani doktorów nie masz.
Pod dyrekcj¹ mojego gospodarza trawi³em czas nad nauk¹ tamtejszego jêzyka; Jako¿ w kilka
miesiêcy mog³em siê ju¿ rozmówiæ. Przez ca³y ten czas postrzega³em, i¿ stronili ode mnie
tamtejsi mieszkañcy; obchodzili siê, gdy tego konieczna potrzeba wymaga³a, wzglêdem mnie
z wszelk¹ ludzkoœci¹; odpowiedali na moje pytania w krótkich s³owach, ale znaæ by³o w tych
powierzchownych oœwiadczeniach jakowyœ przymus i odrazê. Martwi³a mnie ta ich niewiara
i zbyteczna ostro¿noœæ; ale s¹dzi³em, i¿ musia³a pochodziæ z przyczyn mi niewiadomych,
a wed³ug ich sposobu myœlenia uczciwych i nale¿ytych. Sam mój gospodarz, gdym siê go
wypytywa³ o zwyczajach, prawach i historii krajowej, zbywa³ rozmaitymi sposoby ciekawoœæ
moj¹. Boj¹c siê niedyskrecji milcza³em; ¿e zaœ pokazywa³ wielk¹ ciekawoœæ wiedzieæ najmniejsze krajów naszych okolicznoœci, ile mo¿noœci stara³em siê o to, ¿eby tê jego ciekawoœæ
nasyciæ i uspokoiæ.
Jednego dnia, gdy siê przechadza³em zamyœlony nad moim teraŸniejszym stanem, przyst¹pi³
do mnie z weso³¹ twarz¹ gospodarz oznajmuj¹c, i¿ dnia jutrzejszego bêdê przyjêty do powszechnego towarzystwa.
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ROZDZIA£ TRZECI
Powróciwszy do siebie, ciekawie czeka³em, jakie bêd¹ obrz¹dki przyjêcia mnie do obywatelstwa i wspo³ecznoœci Nipuanów; a wiedz¹c ten naród uprzejmy i obyczajny, ale
z drugiej strony, co do nauk, kunsztów i sposobu ¿ycia dziki i niewiadomy, wzi¹³em sobie za punkt najwiêkszej wdziêcznoœci oœwieciæ ich niewiadomoœæ i prostotê. Na tym
wiêc fundamencie skomponowa³em sobie mowê, któr¹ do nich mieæ mia³em nazajutrz,
podaj¹c im sposoby, przez które mogliby wyjœæ z stanu swojej dzikoœci i wkroczyæ
w œlady narodów europejskich, wszystkie inne doskona³oœci¹ i wiadomoœci¹ rzeczy celuj¹cych.
Ju¿ siê zabiera³o nazajutrz ku po³udniowi, gdy przyszed³ do mnie mój gospodarz i zaprowadzi³ do domu jednego; zasta³em tam zgromadzonych wszystkich osady gospodarzów. Przyjêty od nich by³em mile, a gdyœmy z darnia zrobione sto³y w ch³odzie drzew sadu zasiedli, stawiano przed ka¿dym zwyk³e potrawy. Gdy ju¿ siê mia³ obiad korzyæ, najstarszy z sto³owników, zawo³awszy mnie do siebie, rzek³:
- Bracie! b¹dŸ z nami, u¿ywaj darów przyrodzenia, a pamiêtaj, ¿e istotne obowi¹zki towarzystwa: mi³oœæ i zgoda.
U³omawszy wiêc kawa³ chleba, rozdzieli³ go na dwie czêœci, sam jedn¹ w³o¿ywszy w usta,
mnie drug¹ odda³; wzi¹³em z uszanowaniem, a zjad³szy udzielony kawa³ek, gdym chcia³
oœwiecaæ ten dobry, a dziki naród, mój gospodarz tak zacz¹³ mówiæ:
- Cz³owiek ten, którego mi zleciliœcie, zachowa³ siê dobrze u mnie i ju¿ pierwsze kroki s¹
uczynione. Sposoby jego myœlenia, mówienia, dzia³ania s¹ zdro¿ne, ale trzeba mieæ litoœæ nad
niewiadomoœci¹, prostot¹ i zaœlepieniem cz³owieka, który zapewne temu niewinien, ¿e siê
w poœrodku grubych i dzikich narodów urodzi³ i Xaoo w³aœnie teraz nie ma czeladnika, mo¿e
go wzi¹æ i na naukê, i do pomocy...
Zapomnia³em z gruntu oracji mojej s³ysz¹c tak niespodziewane s³owa. Ja, który prostaków
i dzikich uczyæ rozumu chcia³em, od nich samych os¹dzony za dzikiego i oddany na naukê,
spuœciwszy oczy siedzia³em w zamyœleniu, gdy ten Xaoo, mój, nie wiem, czy pan, czy nauczyciel, wzi¹wszy mnie za rêkê do domu swojego przywiód³, a oprowadziwszy po gumnie,
oborze, stodole i polu, rozdzieli³ zabawy dnia na dwie czêœci: rano w pole mia³em wychodziæ
do pracy, reszta czasu mia³a byæ obrócona na dozieranie domowego gospodarstwa.
Czym siê ja móg³ tego spodziewaæ, ¿ebym móg³ kiedy przystaæ za parobka? Trzeba jednak
by³o uczyniæ z potrzeby cnotê i ten nowy sposób nie tak szko³y, jak nowicjatu odwa¿nie zacz¹æ. Gdyby mi nie dawa³ przyk³adu z siebie mój pan i nauczyciel, by³by mi siê wydawa³ mój
stan nieznoœny; ale widz¹c pod³oœæ prac moich uszlachcion¹ pana mojego wspo³ecznictwem,
nieznacznie pozby³em odrazy, a z czasem pozna³em niesprawiedliwoœæ uprzedzenia hañbi¹cego rolnictwo i inne gospodarskiego rzemios³a czêœci i obowi¹zki.
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Czeka³em z niecierpliwoœci¹ jakiegokolwiek przynajmniej podobieñstwa nauki, na któr¹ mnie
oddano; ale nic takowego z ust nauczyciela nie wychodzi³o, co by mog³o zmierzaæ do tego
celu. Gdyœmy szli razem na robotê, zadawa³ mi tak jak i pierwszy nieustanne pytania, z których znaæ by³o, i¿ chcia³ byæ jak najdok³adniej informowanym nie tylko o obyczajach, prawach, dzie³ach i kunsztach europejskich, ale i o moim sposobie myœlenia.
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ROZDZIA£ CZWARTY
Ju¿ trzy miesi¹ce mija³y mieszkania mojego, gdy wzi¹wszy mnie z sob¹ w pole Xaoo a odmieniwszy sposób mówienia, na samych przedtem pytaniach zasadzony, zacz¹³ w krótkoœci
s³ów zwiêŸle przek³adaæ, jak wiele ka¿demu cz³owiekowi na tym nale¿y «, aby umia³ z³e
swoje sk³onnoœci poskramiaæ i uprzedzenia wykorzeniaæ. Proste, ale w³aœciwe rzeczom by³y
jego s³owa, u³o¿enie zaœ takie, i¿ jedna rzecz z drugiej wypada³a, a dyskurs ca³y zdawa³ siê
byæ ³añcuchem z koniecznie potrzebnych ogniwów z³o¿onym i spojonym. Przyrówna³ edukacj¹ do rolnictwa:
- Trzeba - rzek³ - wprzód poznaæ ziemi¹, ¿eby wiedzieæ, jak siê wzi¹æ do uprawy, a osobliwie
wtenczas, gdy siê nowy grunt wydobywa. Je¿eli gdzie ma byæ pole, by³y przedtem krzaki
i drzewa, nie doœæ na tym, ¿eby drzewo œci¹æ i krzaki zrzynaæ; trzeba ile mo¿noœci o to siê
staraæ, ¿eby i drzew, i krzaków korzenie wydobyæ z ziemi; inaczej i miejsca wiele zabior¹,
i p³ug bêdzie siê na nich zastanawia³ i psowa³. A do tego, gdy w ziemi trwaæ korzenie bêd¹,
zostanie w nich wigor, który coraz szkodliwe a na nic niezdatne latoroœle bêdzie wydawa³.
Je¿eli nie bêd¹ na nowym gruncie drzewa i krzaki, bêd¹ zielska, choæ nie tak mocno, gêœciej
jednak wkorzenione. Uprawnik wiêc dobry nie bêdzie ¿a³owa³ pracy, ¿eby te pasma korzonków poma³u wybiera³; co wiêksza, korzystaæ z nich potrafi, gdy popio³em spalonych czcz¹
ziemiê ot³uœci. Obiecywaæ sobie wykorzenienie namiêtnoœci - rzecz p³ocha i nierozumna. Jak
cia³o ¿ywio³ami, umys³ namiêtnoœciami trwa; z³e ich u¿ycie czyni nieprawoœæ.
Z rozmaitych twoich odpowiedzi na moje pytania pozna³em, jak mi siê przynajmniej zdaje,
i¿ w waszych stronach czyli umys³u przeœwiadczenie, czyli instynkt jakowyœ zbawienny
i szczêœliwy przywiód³ was, a bardziej przynagli³ do edukacji m³odzie¿y waszej. Z tym
wszystkim œmiem twierdziæ, ¿eœcie siê grubo pomylili i w sposobie, i w szczególnych stopniach wychowania. Co byœ mówi³ o takim budowniku, który by dom od dachu chcia³ zacz¹æ
albo nie postawiwszy œcian robi³ pod³ogê? Œmiejesz siê z g³upstwa cieœli, zdaje ci siê niepodobna, ¿eby taki dom stan¹³; wiedz¿e o tym, ¿e ty jesteœ tym domem, a ten, co ciê uczy³,
cieœl¹.
Zepsowany wasz rozum powymyœla³ wam jakoweœ dziwaczne nauki, których my tu z ³aski
Najwy¿szej Istnoœci nie mamy i mieæ nie chcemy.
Powieda³eœ mi, i¿ skoro w niemowlêcym wieku zaczynacie gadaæ, ka¿¹ wam znowu wszystko inaczej nazywaæ, ni¿eliœcie dotychczas nazywali, a gdy znowu nauczycie siê tego inakszego nazywania, znowu inaczej rzeczy nazywaæ uczycie siê. Powiedz. mi, proszê, mo¿e¿ byæ
wiêksze szaleñstwo nad te ? Gdyby jeszcze te coraz inaksze nazywania wiod³y was do lepszego poznania rzeczy, s¹dzi³bym ten sposób za niedobrze wymyœlony, bo trudny. Ale zapatrzywszy siê na skutek jego dobry przepuœci³bym wam tê zdro¿noœæ; ale gdy, jak sam powiedasz, tê tylko przynosi korzyœæ, i¿ mo¿ecie tak z jednymi mówiæ, ¿e was drudzy nie zrozu51

miej¹, nie widzê ja w tym ¿adnego zysku, ¿adnego dobra; owszem, i z³oœæ, i g³upstwo. Z³oœæ,
bo gadaæ tak, ¿eby drugi nie rozumia³, jest to mu czyniæ przykroœæ, wznawiaæ podejŸrzenie
i niewiarê, daæ uczuæ jakow¹œ zwierzchnoœæ i dystynkcj¹, upodlaj¹c¹ nierozumiej¹cego. G³upstwo - samochc¹c siê tam zatrudniaæ, gdzie praca ¿adnego zysku nie przynosi.
Namienia³eœ mi coœ o ksiêgach, pismach, charakterach, które rozmaite tym sposobem czytaæ
i rozumieæ mo¿na, a przeto nabieraæ coraz wiêkszej doskona³oœci. Dajmy to, ¿e tego wszystkiego inaczej nauczyæ siê nie mo¿na, tylko przez charaktery wyra¿aj¹ce brzmienia s³ów; czemu¿eœcie tych charakterów me stosowali do jednego sposobu nazywania rzeczy?
Nauczony tym sposobem od pierwiastków niemowlêctwa swojego, uczeñ zamiast prawego
rzeczy poznania zaprz¹tnion¹ ma pamiêæ nazwiskanni. Trudnoœci¹ takowej nauki na pierwszym wstêpie przera¿ony, je¿eli jest z przyrodzenia s³abego podêcia, z ciê¿koœci¹ wiadomoœci takowe nabêdzie. Jeœli ma umys³ po temu, nauczy siê, prawda, tych nazwisk, ale w tej
samej nauce dwojak¹ szkodê poniesie: czas straci, który by na potrzebniejsze rzeczy móg³
³o¿yæ, nabierze wstrêtu do innych, stanowi swojemu przyzwoitszych wiadomoœci.
Do objawienia myœli waszych dwa macie sposoby: albo zwyczajnym trybem dyskursu, albo
takowym s³ów u³o¿eniem, które dŸwiêk osobliwy czyni¹c zarywaj¹ coœ harmonii muzycznej.
Obydwa te sposoby s¹ nam wiadome i nie rozumiej, ¿ebyœmy mieli gardziæ tym, co wy nazywacie elokwencj¹ i poezj¹. Dar mówienia nadto jest wybornym, ¿eby siê nad nim nie mia³a
zastanowiæ edukacja m³odzie¿y; znamy my to, i¿ dobre s³ów u³o¿enie lepiej myœl obwieszcza i czêstokroæ s³odkim gwa³tem zniewala ludzkie umys³y. S³ysza³eœ sk³ad i wdziêk rymotwórstwa w pieœniach tutejszych; ale te zawieraj¹ w sobie nasz¹ wdziêcznoœæ ku Najwy¿szej
Istnoœci; opiewaj¹ przodków cnoty, ¿eby nastêpców zachêciæ do naœladowania. Bylibyœmy
zapewne mniej dbali o poezj¹, gdybyœmy nie uznali, i¿ sk³onnoœæ rytmów lepiej wpaja
w umys³ i pamiêæ rzeczy, które chcemy, ¿eby m³odzie¿ nasza umia³a i mog³a pamiêtaæ.
Znajduj¹ siê, jakoœ mi mówi³, takowi ludzie u was, którzy gardz¹ wymow¹ i nie chc¹, ¿eby
siê w niej m³odzie¿ æwiczy³a. •le czyni¹. Ja nie widzê, co by by³o Ÿród³em takowego b³êdu;
i lubo doskonale nie znam waszego sposobu myœlenia, œmiem siê jednak domyœlaæ, ¿e to czyni¹ albo dlatego, i¿ maj¹ osobliwoœæ za przymiot umys³ów wielkich, albo zazdroszcz¹ drugim, czego sami nie maj¹, albo zbyt trwo¿ni, boj¹ siê z³ego u¿ycia wymowy. Gdyby ta ostatnia przyczyna by³a wa¿na, trzeba by porzuciæ cnotê dla bojaŸni hipokryzji. Je¿eli to im wstrêt
czyni, ¿eby m³odzie¿ zamiast wymowy do wielomówstwa nie przywyk³a, niech z siebie daj¹
przyk³ad m³odszym a nie przesadzaj¹c w dobieraniu s³ów nadto wybornych, wyra¿eñ osobliwych, sposobu nadzwyczajnego niech - je¿eli chc¹ - gani¹ wymowê, ale prostym i zwyczajnym mówienia sposobem.
Chc¹c daæ próbê waszego krasomówstwa powtarza³eœ przede mn¹ dyskurs, któryœ by³ do nas
nagotowa³ podczas wspólnej uczty. Pamiêtam niektóre wyrazy twoje - zdaj¹ siê byæ doœæ g³adko brzmi¹ce; ale ³o¿y³eœ kilkaset s³ów na to, co byœ móg³ by³ w kilkunastu albo na koniec
w kilkudziesi¹t zamkn¹æ. Dobrze siê sta³o, ¿eœ twojej mowy nie powiedzia³. Obwijaj¹c albowiem treœæ rzeczy w tyle s³ów niepotrzebnych, tyle byœ wskóra³, i¿ by³byœ os¹dzonym za cz³owieka p³ochego, który siê tylko u³o¿eniem s³ów bawi; za nierozs¹dnego, który rzeczy wyraziæ nie umie; za chytrego, który chce prawdê zat³umiæ; za dumnego, który jedynie pochwa³y
szuka. Nie zastanawiam siê nad celem dyskursu twego; uczu³eœ sam, i¿ kto siebie i drugich
nie zna, temu ani nale¿y, ani przystoi czyniæ innych dzikimi, a siebie nauczycielem.
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ROZDZIA£ PI¥TY
Dyskurs nauczyciela mojego odmieni³ we mnie sposób myœlenia o dzikoœci. Uznaæ, ¿em ja
sam by³ dzikim, by³oby to upokarzaæ siê nadto i czyniæ przeciw w³asnemu przeœwiadczeniu;
ale te¿ obywatelów kraju tego s¹dziæ za dzikich nie mo¿na by³o ¿adnym sposobem po tym
wszystkim, com widzia³ i s³ysza³. Upokarza³ mnie rozum Xaoo; nie mog³em tego skombinowaæ, jak to cz³owiek, który w Warszawie nie by³, Pary¿a nie widzia³, móg³ przecie rozs¹dnie
myœliæ, mówiæ i konwinkowaæ nawet cz³owieka, który nierównie wiêcej od niego i widzia³,
i s³ysza³. W tych by³em myœlach, gdy przyszed³ do mnie Xaoo; szliœmy w pole na robotê, on
zaœ wczorajszy dyskurs takowym sposobem kontynuowa³:
- Dnia wczorajszego mówiliœmy o wymowie, naukach jêzyków i poezji; wszystko to zasadza
siê nad wiadom i u³o¿eniem s³ów. Przyst¹pmy do rzeczy. Kiedym siê ciebie pyta³, czyli wiêcej niczego u was nad to nie ucz¹; zag³uszy³eœ mnie prawie wyliczeniem pompatycznych tytu³ów rozmaitych nauk; ¿eœ zaœ najpierwej wyrazi³ historia mniemam, i¿ ta zwyk³a przodkowaæ innym.
Wiadomoœæ historii kraju swojego arcypo¿yteczna jest; opowiedaj¹c albowiem dzie³a chwalebne przodków wzbudza nastêpców do naœladowania, powiêksza uszanowanie i mi³oœæ ojczyzny, staje siê szko³¹ obyczajnoœci. Tym przynajmniej sposobem uwa¿ana jest i okreœlona
u nas historia kraju naszego. My, jak wiesz, nie mamy ksi¹¿ek, nie znamy charakterów; ale
wierne powieœci podm¹ nastêpuj¹cym pokoleniom ¿ywe i dok³adne wyobra¿enie tego wszystkiego, co siê u nas staæ mog³o. Najstarszy z familii wie dostatecznie, jacy byli od najdalszych
czasów przodkowie jego, i ka¿dy naukê, któr¹ dale dzieciom, podsyca przyk³adami pradziadów. Powaga mówi¹cego, krwi dzielnoœæ, sposób opowiadania, wiek m³ody s³uchaj¹cych,
wszystko to wdra¿a w umys³y niezgluzowan¹ impresj¹.
Powieda³eœ mi, i¿ historia u was nierównie ma rozci¹glejsze granice. Tyle jest jej rodzajów,
mówi³eœ, ile sposobów rozmaitego mówienia; ojczysta zaœ, wed³ug twojej powieœci, albo bardzo ma³¹, albo raczej ¿adnej nie ma nad inne preferencji. Dobra rzecz wiedzieæ, co siê u drugich dzia³o, ¿eby z cudzych przyk³adów braæ naukê swoim po¿yteczn¹, ale wiadomoœæ swojej historii najpierwszym powinna byæ celem nauki ka¿dego obywatela.
Co do historii w powszechnoœci, je¿eli j¹ zasadzasz na wiadomoœci, którego roku i dnia co
siê staæ mog³o; je¿eli j¹ zowiesz nauk¹ przezwisk tych ludzi, którzy przed tob¹ ¿yli; je¿eli
w powszechne tylko wchodz¹c czyny opuszczasz roztrz¹sanie charakterów - historia natenczas jest tylko pró¿nym pamiêci zaprz¹tnieniem, a jej nauka daremn¹ prac¹. Je¿eli starasz siê
wiedzieæ, co siê dzia³o u s¹siadów, a nie wiesz i wiedzieæ nie chcesz o tym, co u ciebie dzia³ano, nie jesteœ natenczas godnym towarzystwa, w którym ¿yjesz.
Miarkujê ja z wielu powodów, ¿e towarzystwo, w którym ty by³eœ urodzony, nie lubi ani swojego kraju, ani swojego jêzyka. W przyrównywaniu powszechnym rzeczy - te, które s¹
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w dzier¿eniu naszym, mog¹ byæ co do niektórych punktów i okolicznoœci nie tak doskona³e
jak drugie, które inni dzier¿¹; ale natychmiast przybywaæ zwyk³a na pomoc mi³oœæ w³asna,
któr¹ zwykliœmy wtenczas zwaæ mi³oœci¹ ojczyzny. Ta wycieñcza przywary w³asnoœci naszych, zas³ania, hak mo¿e, niedostatek, a le¿eli roztropna, korzysta z dobroci s¹siedzkiej godziwymi sposoby, ¿eby swój stan polepszyæ.
Wzgarda kraju i jêzyka w³asnego znaczy letkoœæ umys³u i serce nieprawe. Tym niegodziwym
i szkodliwym nader impresjom wianiœcie sami. Porzucacie swój jêzyk, a ka¿ecie siê dzieciom
uczyæ jak najpilniej cudzych; zaniedbywacie wiadomoœci w³asnych dziejów, a przymuszacie
m³odzie¿, ¿eby koniecznie wiedzia³a, co siê dzia³o za granic¹. Có¿ st¹d za konsekwencja?
Oto ta: dzieciê widz¹c, i¿ w³asny jêzyk nie wyci¹ga nauki, a cudze potrzebuj¹, mniema je
byæ lepszymi. Zaprz¹tnione postronnymi przypadkami, opisywaniem - a mo¿e i bajecznym ornych krajów zdziwione, gardzi tym, co ustawicznie widzi, a pragnie widzieæ to, co mu natê¿ona imaginacja piêkniej maluje, ni¿ jest w istocie.
Te to wy krajów opisanie nazywacie geografi¹. Te¿ same przyczyny, które usprawiedliwiaj¹
ciekawoœæ nasz¹ wzglêdem dziejów s¹siedzkich, s³u¿¹ geografii, opisuj¹cej po³o¿enie krabów,
osobliwoœci w nich znaduj¹ce siê, stan rz¹du i inne narodu ka¿dego okolicznoœci. U nas ta
nauka, gdy nie jesteœmy z inszymi towarzystwami w korelacji, nie jest potrzebna; a choæbyœmy mogli byæ w tej mierze oœwieconymi, wola³bym z wielu miar, ¿ebyœmy zostali w dawnej
nasze niewiadomoœci.
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ROZDZIA£ SZÓSTY
Z gustem niewypowiedzianym s³ucha³em dyskursów nauczyciela mojego. Te zwyczajnie poprzedzone bywa³y pytaniami. Nim zacz¹³ mówiæ o naukach, kunsztach lub innych okolicznoœciach tycz¹cych siê krajów naszych, powtarza³ najprzód definicje albo opisy tych¿e, przedtem jemu ode mnie czynione. Zadawa³ nowe pytania pragn¹c coraz wiêkszego objaœnienia
w rzeczach, o których mia³ ze mn¹ mówiæ; dopiero kiedy ju¿ mniema³, i¿ mia³ nale¿yt¹ informacj¹, traktowa³ o ka¿dej materii uwa¿nie, zarzutów moich cierpliwie s³ucha³; a gdym siê
nie odzywa³, pobudza³ mnie sam do tego, abym mu odkrywa³ w¹tpliwoœci i zdania nie zgadzaj¹ce siê z moim sposobem myœlenia. Nie umia³ on braæ na siebie postaci wspania-³oponurej; nie umia³ ustawicznie myœleæ albo udawaæ myœl¹cego; dystrakcje, które tak zdobi¹ i dystyngwuj¹ mêdrców naszych, me by³y mu wiadome; ton g³osu lego nie by³ wynios³y; nie definiowa³ tego, na czym siê nie zna³. Ale to by³ cz³owiek dziki.
Gdym mu filozofi¹ wed³ug przemo¿enia mojego opisywa³, a przysz³o do tej czêœci, która
o obyczajach traktuje, zawo³a³ z radoœci¹:
- Otó¿ to nasza nauka, w tej szkole jesteœ. Jej maksymy œwiête, jej regu³y proste ja nie w pamiêæ, ale w serce twoje wraziæ pragnê. Mo¿e u was ta nauka na s³owach zawis³a, my mniej
dbamy o definicje, bylebyœmy wype³niali obowi¹zki.
Filozofia, która jakoœ mi powiedzia³, z nazwiska znaczy mi³oœæ m¹droœci, powinna by braæ
za cel najpierwszy wiadomoœæ obowi¹zków cz³owieka i ich wype³nienia. Nauka ta wzglêdem
waszego zdania jest bardzo trudna i najwiêcej rozum wysila. Nie dziwujê siê temu, gdy poznajê, co wy pod tym powszechnym nazwiskiem mieœcicie. W metafizyce 1 zapêdzacie siê
ku rzeczom zmys³om nie podleg³ym. Musi byæ niezmiernie ciê¿ka ta nauka, kiedy wygórowana nad naturalne pojêcie.
Fizyka traktuje o przyrodzeniu rzeczy, ale i w niej nadto siê zapuszczacie. Umys³ wasz,
zbyt dumny, chce odchylaæ zas³onê wyrokiem przedwiecznym zapuszczon¹. Chcecie
wmawiaæ w mniej wiadomych, ¿eœcie j¹ ods³onili, i zamiast istoty rzeczy odkrytych opowiedacie wasze sny i przywidzenia. Latacie po niebach; niekontenci z mi³ego widoku
gwiazd i planet, chcecie je mierzyæ; ciekawoœæ wasza zuchwa³a zapêdza siê za metê wyznaczon¹ opuszczaj¹c czêstokroæ to, co ma przed sob¹ i co by za pracowitym staraniem
mog³a odkryæ i poj¹æ; jak zaœ wszystkie natury rozrz¹dzenia s¹ przedziwne, tak to wiedzieæ macie, i¿ cokolwiek wam Najwy¿sza Istnoœæ poj¹æ dopuszcza, wszystko to wam
nowy po¿ytek przynieœæ mo¿e. Widzisz ziemiê okryt¹ zio³ami; nie dla samej pieszczoty
oka zesz³y; kryje siê wœród nich zbawienna dla twego dobra tajemnica. Jej dociekaæ, jej
probowaæ i doœwiadczaæ - to godziwa, to zabawna i razem po¿yteczna ciekawoœæ. Szklni
siê firmament gwiazdy; g³upia hardoœæ zrobi³a go prorock¹ ksiêg¹ i z jednostajnych obrotów chcia³a wyczytaæ ukryt¹ przysz³oœæ.
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Natura - nic nie czyni¹ca nadaremnie - gdy nada³a umys³om chêæ docieczenia, chcia³a, ¿eby
ni¹ roztropnoœæ tak kierowa³a, aby cel ciekawoœci naszej zmierza³ jedynie do tych rzeczy,
które docieczone byæ mog¹, a docieczeniem po¿ytek przynieœæ. Inaksze zapêdy s¹ prób¹ hardoœci i niedoskona³oœci naszej.
To, co nazywasz logik¹, jest to w³aœciwy przedmiot umys³u fraszkami i przeœwiadczeniem nie
zaprz¹tniêtego.
Niech tylko imaginacja twoja zbytnie nie buja, niech umys³ jednego siê celu statecznie trzyma, choæ bez formy argumentów, bêd¹ iœæ myœli twoje w³aœciwym pasmem.
Po tym wszystkim, coœmy o waszej edukacji i naukach mówili, nastêpuj¹ uwagi z Ÿróde³ tych
wyp³ywaj¹ce: Najprzód, i¿ edukacja wasza i co do celu, i co do sposobów jest zdro¿na. Zatrudniacie sobie fraszkami sposób nabycia doskona³oœci; zbyt dufacie rozumowi w³asnemu;
ten rozum wielorakim przeœwiadczeniem ska¿ony jest; niestatecznoœæ i p³ochoœæ kieruje wami
i rz¹dzi; ambicja, a wcale nies³uszna, oœlepi³a was wszystkich, na koniec, tak dalece, i¿ zbyt
dobrze o sobie trzymaj¹c, z jednej strony rozumiecie, i¿ wam co do wewnêtrznej doskona³oœci na niczym nie schodzi, zaœ co do zewnêtrznej szczêœliwoœci wszystkiego brakuje.
Os¹dziwszy siê sami za najdoskonalszych, chcielibyœcie to mieæ, czegoœcie godni, godni zaœ
jesteœcie wedle waszego przeœwiadczenia najwyborniejszych darów natury St¹d pochodzi, i¿
kraj wasz niewart takich, jakimi jesteœcie, obywatelów. Jêzyk zbyt pod³y, ¿eby górne myœli
wasze abj³ i wyrazi³. Urodzenie, ¿e nie najjaœniejsze, nieprzyzwoite. Zgo³a, im siê wy¿ej cenicie, tym jesteœcie nieszczêœliwsi. Je¿eli wiêc to, czym wy jesteœcie, doskona³oœci¹ jest i polorem, to czym my, dzikoœci¹, prostot¹ i grubiañstwem -mnie siê zdaje, ¿e lepiej byæ dzikim
po naszemu.
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ROZDZIA£ SIÓDMY
Namieni³em wy¿ej, i¿ os¹dzony za dzikiego, oddany by³em gospodarzowi mojemu na naukê.
Nimem mia³ satysfakcj¹ s³yszeæ jego maksymy, przez czas doœæ d³ugi odbywa³em wszystkie
powinnoœci parobka bardziej, ni¿ ucznia. W tej szkole nauczy³em siê pierwej ¿¹æ i kosiæ ni¿
regu³, wed³ug których siaæ, ¿¹æ i kosiæ trzeba. Widz¹c lud gospodarny pyta³em siê raz wœród
roboty mistrza mojego, czyli te¿ oni spekulizuj¹ nad agronomi¹ i maj¹ swoje efemerydy.
WspojŸrza³ siê na mnie z zadziwieniem i strz¹sn¹wszy g³ow¹, ¿¹³ jak w najlepsz¹.
Gdyœmy oko³o po³udnia w cieniu drzew jedli, pyta³ mnie siê, co to ja rozumia³em przez agronomi¹. Odpowiedzia³em, i¿ to jest nauka arcypotrzebna, przez któr¹ kunszt siê rolnictwa doskonali, bogactwa przymna¿aj¹, zgo³a cokolwiek do uszczêœliwienia w powszechnoœci kraju,
w szczególnoœci obywatelów nale¿y, wszystko to ta nauka w sobie zawiera.
- Szkoda - rzek³em dalej - i¿ ten skarb by³ dot¹d zakopany; zapewne nie by³oby tyle na œwiecie nieszczêœæ i rewolucyj, ile nam historie nasze opowiedaj¹.
- Któ¿ ten kunszt rolnictwa wydoskonali³? - rzecze Xaoo. - Zapewne jaki pracowity rolnik,
który d³ugim nauczony doœwiadczeniem, pozna³ niektóre w tek mierze, innym jeszcze wspó³rolnikom niewiadome tajemnice.
- Mylisz siê - rzek³em - te rzeczy s¹ opisane w ksiêgach, a nasi rolnicy pisaæ nie umiej¹. Ci,
którzy nam te tajemnice odkryli, po wiêkszej czêœci mo¿e i nie widzieli, jak siê grunt uprawia, i z tej samej przyczyny tym wiêkszego uwielbienia godni, ¿e samym umys³u swojego
natê¿eniem dociekli tego, czego ich przodków ustawiczna praca dokazaæ nie mog³a.
Œmiech jego przerwa³ mój dyskurs. Rozgniewa³em siê na takie wytwornych wieku naszego wynalazków nieuszanowanie; pomyœliwszy jednak sobie, ¿e trzeba mieæ kompasj¹ nad prostot¹, nie
chcia³em go zawstydzaæ i upokarzaæ niezwyciê¿onymi argumentami. Poszliœmy zatem do snopków, które on, prosty starzec, lubo niewiadomy agronomii, przecie¿ lepiej i prêdzej ,wi¹za³ ni¿ ja.
¯e do rolnictwa doskona³ego wykwintnych spekulizacji nie potrzeba, nauczy³ mnie przyk³ad
Nipuanów. Mieli oni proste swoje, ale doœwiadczone obserwacje. By³y zaœ wszystkie do pojêcia ³atwe, w sposobach niekosztowne, w wykonaniu nietrudne. Skutek usprawiedliwia³ dobry ich sposób gospodarowania: nie by³o tam s³ychaæ o g³odzie. Je¿eli zaœ rok który nie by³
urodzajny, nie da³ siê uczuæ niedostatek zapaœnym w przesz³oroczne krescencje.
Zabawa rolnictwa jak po¿¹dane za sob¹ prowadzi skutki, uczu³em w³asnym doœwiadczeniem.
Praca, która z pocz¹tku zdawa³a mi siê nieznoœna, sta³a siê z czasem zabaw¹ przyjemn¹. Spazmy, wapory, rumatyzmy, z których mnie nie mog³y wyprowadziæ wody salcerskie i karlsbadzkie, ust¹pi³y dobrowolnie z rzêsistym potem. Apetyt, który soczystymi bulionami musia³
wzbudzaæ i krzepiæ z pocz¹tku mój kucharz, Chrystian, Niemiec, dalej jegomoœæ pan Sosancourt, Francuz - sam siê powróci³; a rzepa po pracy lepiej smakowa³a ni¿ przedtem podlaskie
kuropatwy.
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Praca i myœl wolna wzmocni³y s³aby niegdyœ mój temperament. W niedostatku zwierœciad³a
gdym siê w wodzie przeziera³, postrzeg³em p³eæ moj¹, prawda, przyczerniona ale twarz pe³n¹
i rumieniec ¿ywy. Sen smaczny a nieprzerwany orzeŸwia³ strudzone dzienn¹ robot¹ cz³onki,
a czerstwoœæ sam¹ siê prac¹ pomna¿a³a.
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Przechodz¹c siê raz po sadzie z nauczycielem, postrze g³em ów do³ek, w którym mój nó¿
pochowano, i w tym punkcie nie mog³em siê wstrzymaæ od uœmieehnienia. Postrzeg³ to czujny Xaoo i natychmiast rzek³:
- Œmiech twój jest sprawiedliwy i tym bardziej mnie nie obra¿a, ile ¿e widzê, ¿eœ go pokryæ chcia³.
U sic z niewiadomoœci cudzej rzecz jest nieludzka, ale przemóc zupe³nie nag³e wzruszenia trudno. Gdy s¹siada twój nó¿ obrazi³ - niewiadomoœæ natury kruszców, postaæ niezwyczajna tego narzêdzia, blask szklni¹cego siê ostrza, skaleczenie palca, wszystko to w pierwszym wzruszeniu tak
dalece nas przerazi³o, i¿ os¹dziliœmy twój nó¿ za istnoœæ jakow¹œ ¿yj¹c¹ i szkodliw¹.
Przyjœcie twoje morzem z innego œwiata najtrudniejsze do pojêcia rzeczy czyni³y nam podobnymi; a wreszcie, choæ niewiadomi, dobr¹œmy rzecz uczynili. Gdym siê od ciebie potem dowiedzia³, na co ¿elaza u siebie za¿ywacie, o! jakbym was wielbi³, gdybyœcie ten szkodliwy
kruszec ziemi oddali. Wy, których bluŸnierska zuchwa³oœæ skar¿y siê na Opatrznoœæ, i¿ wam
zbyt krótki wieku termin wyznaczy³a, szukacie w kunsztach utraty ¿ycia i jakby me doœæ na
tym by³o, i¿ niewstrzemiêŸliwoœci¹ skracacie dni wasze, domyœliliœcie siê gwa³towniejszych
jeszcze sposobów do zginienia.
¯ebym cokolwiek oszczêdzi³ moich wspó³ziomków, zatai³em by³ przed nim kunszt wojenny.
Dociek³ tej zdrady Xaoo; nagli³ mnie wiêc, ¿ebym mu dok³adn¹ w tej mierze da³ informacj¹.
Chc¹c wiêc ile mo¿noœci umniejszyæ w nim z³¹ o nas opini¹, zacz¹³em mu przek³adaæ liczbê
niezliczon¹ mieszkañców œwiata, ró¿nice narodów nie tylko w odzie¿y i w mowie, ale w obyczajach i sk³onnoœciach. Z tych ró¿nic naturalne niezgody, a przeto potrzebê uzbrojenia, która by ubezpiecza³a od napaœci s¹siedzkiej, broni³a s³abych od przemocy potê¿niejszych, czyni³a wstrêt nieprawej zapalczywoœci.
Przypadkiem z ziemi wydobyty kruszec, przez d³ugi czasów przeci¹g za¿yty do rolnictwa
i budowli, u³atwia³ i skraca³ udzia³anie tego, co przemys³ potrzeb¹ przynaglony wynalaz³.
Jako zaœ z³e za¿ycie najlepsze rzeczy skaziæ mo¿e, ¿elazo w rêku nieprawych sta³o siê narzêdziem szkodliwym, instrumentem zguby ¿ycia ludzkiego. St¹d posz³y zbrojne utarczki cz³owieka z cz³owiekiem, towarzystwa z towarzystwem, narodu z narodem.
Trudno by³o w dalszych czasiech z³emu, nadto ju¿ wkorzenionemu i powszechnemu, zupe³nie zabie¿eæ. St¹d Ludzie dobrzy i oœwieceni przez pisma i rady, prawodawcy przez ustawy
urzêdowne, okreœlili granice sprawiedliwe wojny, nadali regu³y temu nieprawemu kunsztowi,
ile mo¿noœci zapobiegaj¹ce fatalnym lego skutkom. Wódz na czele wojska broni¹cy ojczyznê sta³ siê szacownym obywatelem, ¿o³nierz umieraj¹cy na pobojowisku ofiar¹ dobra publicznego. Usta³a nieznacznie odraza od okrutnego z natury swojej rzemios³a, a natychmiast
to, co przyrodzenie kaza³o z pocz¹tku nazywaæ gwa³tem, dzikoœci¹, okrucieñstwem, opinia
z czasem ochrzci³a odwag¹, mêstwem i heroizmem.
59

- Nie dziwujê siê ju¿ temu - rzek³ Xaoo - coœ mi powieda³ przedtem o waszych jurystach, i¿
najlepiej siê ich wymowa w bronieniu z³ych spraw wydaje. Zosta³eœ mo¿e niechc¹cy dowodem tej prawdy. Usprawiedliwiaj, jak chcesz, kunszt wojenny - bardziej was z tej miary ¿a³owaæ ni¿ chwaliæ nale¿y.
Z wieloœci ludzi mo¿na wnosiæ ró¿nice charakterów, z tej ró¿nicy sprzeczki; ale ¿eby do takowego stopnia przysz³y, i¿by st¹d strata ¿ycia nast¹piæ mog³a - sposób takowych konsekwencji u nas nieznajomy jest. Musz¹ byæ u was ¿ywsze nierównie pasje, kiedy do tego punktu
przyjœæ mog¹ Doœæ sztuczn¹ i dowcipn¹ czyni³eœ gradacj¹ nieszczêœliwych kruszcowych broni wynalazków. Dobrzy ludzie, mówisz, pisali i mówili przeciw takowej zdro¿noœci, prawodawcy chcieli j¹ wykorzeniæ, ale ich zabiegi, ich starania by³y daremne. Musi to byæ u was
rzecz bardzo rzadka ci dobrzy ludzie, kiedy nie mogli dobraæ tylu podobnych sobie, którzy
by jak oni pismem, s³owem i przyk³adem mogli przezwyciê¿aæ pierwiastki z³ego na³ogu:
¯e prawodawcy zapobie¿eæ temu nie mogli, dziwujê siê niezmiernie. Na có¿, proszê, wystawiacie ludowi na widok te pró¿ne pos¹gi, je¿eli ich moc, od was samych nadana, nie mo¿e
przeprzeæ waszego uporu? Na có¿ piszecie prawa, je¿eli ich nie s³uchacie? Mo¿e siê mylê,
ale zdaje mi siê przynajmniej, i¿ pisma tych waszych ludzi dobrych, ustawy prawodawców
nie musia³y byæ szczere i gruntowne, zra¿eni z³ym skutkiem w pierwszych zapêdach, z pierwszego rygoru i zamiast tego, ¿eby z gruntu z³y na³óg wykorzeniæ, chcieli go mniej z³ym czyniæ, a przeto usprawiedliwiaæ w oczach ludu ich w³asne przestêpstwo. Mê¿noœæ prawego statku nie zra¿a siê nieskutecznoœci¹ pierwszych kroków. Niepodobna zaœ, ¿eby trwa³e i niewzruszone sprzeciwienie siê nie mia³o kiedy¿kolwiek przeprzeæ choæby najmocniej wkorzenionego b³êdu.
Nie jestem i byæ nie mogê chwalc¹ takiego stanu, gdzie jeden albo kilku drugimi rz¹dz¹; ale
w zdarzaj¹cej siê takowej rz¹du okolicznoœci, przeœwiadczony u siebie jestem, i¿ ktokolwiek
towarzystwem rz¹dziæ chce, musi siê uzbroiæ w nieustraszone mêstwo. Niech tylko najmniejszy s³aboœæ rz¹dzony w rz¹dz¹cym postrze¿e, w dwójnasób sile swojej zaufa, zrzuci jarzmo
zbawiennej dla siebie, jak ty powiedasz, subordynacji, a mo¿e zbytecznie oœwiecony, przerwie zas³onê opinii, nie wiem, czy nie po¿yteczniejszej temu, co ka¿e, ni¿ temu, co s³ucha.
Co siê tycze kunsztów, pojmujê ja to, i¿ wynalazek kruszców by³ nader po¿yteczny, aleœcie
zbyt drogo tê korzyœæ zap³acili. Zbytek potrzeby rodzi; te, które przyrodzenie nadaje i wyznacza, mog¹ siê obejœæ bez z³ota, srebra, ¿elaza i miedzi. Prawda, i¿ narzêdzia z kruszcu sporz¹dzone oszczêdzaj¹ w robotach i czas, i pracê, Z tym wszystkim, naszym przyk³adem
oœwiecony, widzisz, i¿ przemys³ z cierpliwoœci¹ mo¿e zast¹piæ takowe niedostatki. Praca,
przyznajê, musi byæ wiêksza, ale ta¿ sama praca tyle za sob¹ dobra prowadzi, i¿ jej oszczêdzaæ jest to krzywdê istotn¹ samemu sobie czyniæ. Nauczy³a nas natura, czego nam koniecznie potrzeba; ta¿ sama da³a instynkt, jak tym potrzebom dogadzaæ mamy.
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Maj¹c iœæ w doœæ dalek¹ podró¿ wzi¹³ mnie Xaoo z sob¹. Pierwszy raz natenczas zdarzy³o
mi siê widzieæ kraj ten, doœæ rozleg³y; i gdym siê pyta³, jaka jego obszernoœæ, odpowiedzia³,
i¿ id¹c prosto a¿ do drugiego brzegu od morza, jedenaœcie dni drogi; szerokoœæ zaœ kraju równa by³a prawie d³ugoœci. Gdziemykolwiek szli, widaæ by³o wszêdzie dobrze uprawn¹ ziemiê;
osady by³y doœæ gêste, ka¿da zaœ mia³a tyle lasu, ile jej potrzeba by³o; i jakem móg³ miarkowaæ po równych wydzia³ach, znaæ, i¿ gdzie ich by³o nadto, tam zbywaj¹ce czêœci na pola by³y
obrócone, gdzie zaœ ich brak³o, umyœlnie zasiane by³y.
Ósmego dnia podró¿y po lewej stronie pokaza³ mi mój gospodarz pole doœæ obszerne, piêknymi drzewy naoko³o obsadzone; w œrodku by³ dom niewielki, nieco jednak ozdobniejszy od
innych. Gdyœmy siê ku niemu zbli¿ali, wyszed³ z pobli¿szego domu powa¿ny starzec i pozdrowiwszy nas mile, zaprowadzi³ ku drzwiom. Tam gdy stan¹³ Xaoo, rzek³:
- Pozdrawiam ciê, s³odka pamiêci ojca naszego! Wszed³szy do izby znaleŸliœmy zupe³n¹ czystoœæ i ochêdóstwo, a w poœrodku by³a szafa doœæ kunsztownie zrobiona. Otworzy³ j¹ ów starzec i gdym siê spodziewa³ obaezyæ co osobliwego, z podziwieniem wielkim nic wiêcej me
postrzeg³em, tylko staroœci¹ ju¿ prawie zbutwia³e matrumenta rolnicze. Brali je w rêce z uszanowaniem obydwa starcy, Xaoo zaœ chc¹c uspokoiæ ciekawoœæ moj¹ rzek³:
- Pole, które tm dom otacza, rêkami naszego powszechnego ojca uprawwione i wydobyte by³o;
tych instrumentów, które wdziêcznoœæ nasza z uszanowaniem od wieków strze¿e, u¿ywa³ Kootes. Ten, podobnym mo¿e jako i ty sposobem, z cudzej ziemi z ¿on¹ i z dwojgiem dzieci tu,
do pustej naówczas wyspy przybywszy, w³asnymi rêkami tego gruntu wydoby³. Poszczêœci³a
Najwy¿sza Istnoœæ pracy lego, przyszed³ do ostatniej staroœci i przed œmierci¹ widzia³ czwarte
pokolenie swoje. Tkwi¹ nam w œwie¿ej pamiêci jego przykazy. ¯eby zaœ by³o cokolwiek takiego, co by nam ustawicznie przypomina³o jego obcowanie - instrumentu, których do rolnictwa
u¿ywa³, chowamy z pilnoœci¹ i ka¿dy je raz przynajmniej w ¿yciu ogl¹daæ pomnim.
Pole, które wydoby³, nale¿y do wszystkich w powszechnoœei; kolejno je uprawiaj¹ obywatele;
a zbo¿e na tyle czêœci, ile osad w wyspie, rozdzielone jest. Gdy cz¹stka do osady przyniesiona
bywa, robi siê z niej chleb i ten, na tyle kawa³ków, ile jest obywatelów w osadzie, podzielony, przy
koñcu ¿niwa ka¿dy z wdziêcznoœci¹ i, uszanowaniem po¿ywa na pami¹tkê, i¿ jesteœmy wszyscy
zarówno jednego ojca dzieci. Przy tej najuroczystszej uczcie opowieda najstarszy ka¿dej osady
przyjœcie pierwszego ojca, jego prace, jego nauki, dzieje ojców naszych, ich przymioty chwalebne, ich rady i napomnienia, wynalazki zbawienne i po¿yteczne. Koñczyæ siê zwyk³y te uczty pieœniami m³odzie¿y obojej p³ci, w których pamiêæ dobrodziejstw naszych przodków zawarta jest.
Dzieñ ca³y bawiliœmy siê na tym miejscu w domu owego starca, od którego wzi¹wszy Xaoo
cz¹stkê zbo¿a osadzie swojej nale¿¹cego uda³ siê ku domom. W drodze wzi¹³ pochop roztrz¹saæ sposoby rozmaite rz¹dów naszych.
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- My nie znamy - mówi³ - tego, co wy nazywacie monarchi¹, arystokracj¹, demokracj¹, oligarchi¹ etc. W zgromadzeniu naszym nie masz ¿adnej innej zwierzchnoœci politycznej prócz
naturalnej rodziców nad dzieæmi. Okolicznoœci wychodz¹ce nad zamiar szczególnych familii
ugodnymi sposoby - rad¹, nie przemoc¹ - przez starszych uspokojone i rozrz¹dzone bywaj¹.
Cz³owiek jednakowo z drugim cz³owiekiem rodz¹cy siê nie mo¿e, a przynajmniej nie powinien by sobie przyw³aszczaæ zwierzchnoœci nad nim.; wszyscy s¹ równi. Skoro zaœ s¹ z³¹czeni w towarzystwo, natenczas to¿ samo towarzystwo, pozwala dla dobra swojego w niektórych
okolicznoœciach niejakiej nad szczególnymi - albo zgromadzeniu, albo niektórym z zgromadzenia - zwierzchnoœci.
Podatków ¿adnych nie dajemy. Cel towarzystwa jest ubezpieczenie w³asnoœci. Gdyby tego
by³o potrzeba, jej broniæ i ocalaæ ka¿demu w szczególnoœci wspo³ecznoœæ ca³a poœlubi³a. Za
có¿ tedy ta utrata czêœci w³asnoœci naszej? Za co ten haracz samym sobie?... Nasza ludnoœæ
powinna by nas trwo¿yæ z tej miary, ¿e nam w czasie braknie ziemi do wy¿ywienia nale¿ytego mieszkañców, ile trzymaj¹c tê wyspê zamkniêt¹ do emigracji prawem, uwag¹, na koniec
niesposobnoœci¹; ale my tê troskliwoœæ zostawujemy nastêpcom naszym wraz z przyk³adami
rz¹du i gospodarstwa, które im podajemy. Opatrznoœæ najwy¿sza wymierzy³a ziemiê do liczby stworzenia, które z niej ¿yje.
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Insz¹ drog¹ powracaliœmy, ni¿eœmy przyszli. O pó³ dnia drogi od naszej osady postrzeg³em
stos wielki kamieni na kszta³t piramidy w poœród pola po lewej rêce. Pyta³em siê nauczyciela, co to znaczy.
- Uspokojê ciekawoœæ twoj¹ - odpowiedzia³. - Stos ten niezmierny kamieni okrywa od kilkuset ¿niw jednego z naszych obywatelów, nazwiskiem Laongo. Ten, czyli przypadkiem, czyli
przemys³em porzuciwszy swój kraj, puœci³ siê na morze. Nie by³o go przez lat kilka, na koniec, niespodziewany i ju¿ zupe³nie zapomniany, przyp³yn¹³.
Spytany, gdzie przez tak d³ugi czas siê bawi³, powieda³, i¿ chc¹c po wodzie na kilku drzewach razem zwi¹zanych p³yn¹æ, wiatrem nag³ym zapêdzony by³ na brzeg nie bardzo od naszego odleg³y. Znalaz³ krab pusty, a obie¿awszy tê ziemiê, gdy siê chcia³ wróciæ, drzew owych
u brzegu nie zasta³ i tym sposobem poniewolnie póty, tam siedzieæ musia³, póki z tamtejszego drzewa inakszej sobie ³ódki czyli tratwy nie sporz¹dzi³. Przestaliœmy na tym; on do domu
swego «powróci³ i j¹³ siê jak przedtem gospodarstwa. Korzysta³ tymczasem z nowo nabranych wiadomoœci, zara¿aj¹c cudzoziemskimi maksymami wspó³braci swoich.
Przekupiony od cudzoziemców na zgubê nasz¹, zacz¹³ w sekrecie m³odzie¿y opowiedaæ wygody, bogactwa, szczêœliwoœæ ¿ycia w zbytkach. Jad skryty zacz¹³ siê szerzyæ, nowoœæ uderzy³a w oczy m³odzie¿ nieostro¿n¹. Naganione zwyczaje nasze zda³y im siê, tak jak i tobie
z pocz¹tku, grubiañstwem i dzikoœci¹. Przek³adaj¹c cudzych narodów wygody - nam nie znane - przez wynalazki kunsztów obrzydzi³ im w³asn¹ ojczyznê. Wynosi³ pod niebo ich talenta;
ale ubolewa³, i¿ by³y zakopane bez ¿adnego wzglêdu, bez ¿adnej dystynkcji, bez ¿adnej nadgrody, jakie widzia³ w cudzych krajach.
Tu im dopiero przek³adaæ pocz¹³ stopnie subordynacji w monarchiach, pod jednym wodzem
i rz¹dc¹ ca³ego narodu, a przeto i lepszy rz¹d, gdy jeden wszystkimi zawiaduje, i nadgrodê
przymiotów, gdy pod monarch¹ pomniejsze urzêdy i jurysdykcje stawiaj¹ ka¿dego w stanie
proporcjonalnym zdatnoœci lego w³aœciwej. Wtenczas us³uguj¹c jednemu cz³owiek utalentowany tysi¹c innych mieæ mo¿e us³uguj¹cych sobie; i je¿eli go martwi podleg³oœæ jednemu,
nadgradza te umartwienie zwierzchnoœæ nad wielu.
Tymi i podobnymi dyskursami tyle dokaza³, i¿ mu kilku przyrzek³o dopomagaæ w jego przedsiêwziêciu. ¯e zaœ by³ przekupiony darami od tych ludzi, u których przebywa³, na to, a¿eby
ich do nas sprowadzi³ i pod ich rz¹dy podda³, zacz¹³ w wielkim sekrecie udzielaæ adherentom swoim teko, co z sob¹ przyniós³. By³y to jakieœ osobliwe narzêdzia: jedne mia³y podobieñstwo do wody, gdy¿ siê w nich mo¿na by³o przegl¹daæ, a z tym wszystkim tak¹ mia³y sta³oœæ jak kamienie albo drzewo; by³y nawlekane kamyczki rozmaitych kolorów; by³y jakieœ
instrumenta b³yszcz¹ce siê i podobno tak obra¿aj¹ce jak twój nó¿; ale najwiêcej by³o okr¹g³ych a p³askich sztuczek z kruszcu ¿ó³tego i bia³ego. O tych on powieda³, i¿ s¹ do wszyst63

kiego przydatne i zgodne i maj¹ taki w sobie szacunek, i¿ ci nowi ludzie, których przyjœcie
obiecywa³, mieli je za rzecz najpotrzebniejsz¹ do ¿ycia.
Umówi³ siê ju¿ by³ z adherentami swoimi ów zdrajca i sporz¹dziwszy tajemnie, na model
przywiezionej od Laonga, ³ódŸ wielk¹ ju¿ mieli siê puszczaæ do owych ludzi cudzoziemskich
za przewodnictwem swojego herszta. Szczêœciem, przechodz¹c siê w nocy ponad brzeg morski jeden z obywatelów wys³ucha³ ich miêdzy krzakami rozmawiaj¹cych o przysz³ej podró¿y.
Zadumiany rzecz¹ nigdy przedtem nie s³ychan¹, pobieg³ do starszych; ci zebrawszy m³odzie¿
znaleŸli Laonga z czterema innymi na tym¿e miejscu i gdy siê broniæ chcieli, gwa³tem zwi¹zanych przywiedli do osady.
Przyznali siê wspo³ecznicy do wszystkiego; sam herszt upornie milcza³. Od³o¿ono s¹d do
kilku dni; ka¿dy z winowajców w osobnym zamkniêciu trzymany by³ z surowym zakazem,
¿eby ¿adnej z obywatelmi nie mieli komunikacji. Zeszli siê tymczasem najstarsi wszystkich
osad gospodarze i za ich wyrokiem rzeczy przywoŸne, zamkniête w wielkich naczyniach,
wraz z winowajcami na pole pierwszego herszta wyprowadzono. Tam g³êboko w ziemiê zakopano obmierz³e naczynia, co gdy siê skoñczy³o, lud winowajców ukamienowa³, a na
wieczn¹ pami¹tkê tyle kamieni na to miejsce zniesiono, i¿ siê sta³ kopiec wielki, którego
widzisz.
Starzy, którzy s³uchali inkwizycji tych winowajców, skomponowali dla wiecznej pamiêci
pieœñ, w której to wszystko, com ci powiedzia³, jest wyra¿ono, z przydatkiem strasznych przeklêstw na zdrajców ojczyzny.
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Po kilkodniowej podró¿y wróciliœmy siê do domu. Zaszli nam drogê mieszkañcy i czêœæ ow¹
zbo¿a, z której mia³ byæ chleb powszechny uczyniony, przyjêli z radoœci¹ i uszanowaniem.
Trzeciego dnia przypada³a wielka uczta; na tê wezwany by³em. Gdy przysz³o ów chleb ojczysty na czêœci dzieliæ, najstarszy z zgromadzenia opuœci³ mnie. To gdy postrzeg³ mój gospodarz, prosi³, a¿ebym i ja, ile ju¿ wspó³obywatel, móg³ byæ onego uczêstnikiem. Trudni³
rozdzielaj¹cy mieni¹c, i¿ nie bêd¹c synem powszechnego ojca, do cz¹stki strawy powszechnej nie mog³em nale¿eæ. Rzek³ Xaoo:
- A gdyby nasz pierwszy ojciec ujzrza³ by³ przychodnia ³akn¹cego, czy by³by mu kawa³ka
chleba swojego ¿a³owa³?
Te zagadnienie skonwinkowa³o wszystkich; rozdzieli³ siê wiêc ze mn¹ cz¹stk¹ swoj¹ w³asn¹
ów najstarszy gospodarz, a skosztowaniem tego szacownego u³omka sta³em siê cz³onkiem tej
szczêœliwej familii.
Gdy siê ju¿. wszyscy nasycili, powsta³a z miejsc swoich m³odzie¿ i otoczy³a starszyznê. Najsêdziwszy tak mówiæ pocz¹³:
- Wiek wiekowi podaje pamiêæ, dzieñ dniowi daje naukê. Jedliœmy chleb naszego ojca, s³uchajmy napomnienia jego. Bóg jest Ÿród³em wszystkiej istnoœci; Bóg jest pocz¹tkiem wszystkiego dobra; Bóg byæ powinien jednym celem i koñcem wszystkich spraw naszych.
Rodzicom nale¿y siê mi³oœæ, uszanowanie, pos³uszeñstwo. Chcecie mieæ wdziêczne dzieci b¹dŸcie wdziêcznymi dzieæmi.
Jesteœmy wszyscy jednego ojca potomkowie, pamiêtajmy o tym nieustannie, ¿eœmy bracia.
Wychowanie m³odzie¿y niech bêdzie szko³¹ cnoty. Nadgroda cnoty w tym ¿yciu najwiêksza:
wewnêtrzne przeœwiadczenie. Inszych nie szukajcie; gdy zaœ karzecie wystêpki, ¿a³ujcie wystêpnych a pamiêtajcie, ¿e i wy mo¿ecie zgrzeszyæ.
Zacz¹³ potem opowiedaæ, jako pierwszy ojciec od morza z dalekiej ziemi przyby³; a wzg³¹bsz
ziemi zaszed³szy uprawia³ rol¹, dom zbudowa³, rozkrzewionemu potomstwu da³ nale¿yte
wychowanie i nauki, a te wspieraj¹c œwiêtymi swoimi przyk³ady, za³o¿y³ pierwsze fundamenta
szczêœliwoœci powszechnej ca³ego kraju. Wylicza³ cnoty i dzie³a nastêpców, którymi zas³u¿yli sobie na wieczn¹ pamiêæ.
- Wspominaj¹ z wielkimi pochwa³ami kroniki nasze wojowników, ¿e wypleniali naród ludzki; monarchów, ¿e karz¹c ma³e kradzie¿e, wielkimi siê zaszczycali; mêdrców, ¿e sny swoje
dowcipne dawali za wyroki; prawodawców, ¿e subtelnymi wynalazki s³odzili jarzmo nieznoœnej podleg³oœci. S³ynie Aleksander, ¿e pó³ œwiata nieszczêœliwym uczyni³; Juliusz, ¿e zgubi³
swoj¹ ojczyznê. Nie na tej szali wa¿yli tamtejsi obywatele zas³ugi przodków swoich.
Wspominali z uszanowaniem jednego, który wydoskonali³ instrumenta rolnicze; drugiego, który odkry³ dzielnoœæ niektórych zio³ek zdatnych do uleczenia chorób; tego, którego sk³adania
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pieœni na uczczenie Najwy¿szej Istnoœci lud ca³y œpiewa³. D³ugie by³oby wyliczanie ka¿dego
w szczególnoœci, których tam mianowano, doœæ namieniæ, i¿ ka¿dego z nich nieœmiertelna pamiêæ bra³a pocz¹tek z us³ugi towarzystwu uczynionej, z osobliwego rodziców uszanowania,
z dobrego wychowania, z zachowania siê przyk³adnego z innymi wspó³obywatelami.
Upewniony lud ten dobry, i¿ do szacunku prawych czynów figur krasomówskich nie potrzeba, prostym dzie³ wspommeniem wielbi³ cnotê. Znaæ by³o po niespokojnych wzruszeniach
s³uchaj¹cej m³odzie¿y rozrzewnienie serc prawych; spada³y po licach powa¿nych starców
szacowne ³zy, skutek œwiêtej pociechy nieska¿onego sumnienia. Œwiadek tak przyk³adnego
widowiska, odchodzi³em prawie od siebie z radoœci i zadziwienia.
Nazajutrz, z okazji owej pierwszego ojca maksymy, i¿ nauka m³odzie¿y powinna byæ szko³¹
cnoty, prosi³em Xaoo, aby mi raczy³ wyt³umaczyæ, jakimi sposoby ta szko³a do nauki cnót
prowadzi.
- Nie uznasz w tym ¿adnego przemyœlnego kunsztu - rzek³ Xaoo - nauki rozumu nie s¹ nam
znajome, serca sposobiemy do cnoty. ¯eby zaœ dojœæ ile mo¿noœci tego po¿¹danego skutku,
rozdzielamy naukê obyczajnoœci na cztery czêœci.
Pierwsza nie zatrudnia ucznia, poniewa¿ natenczas sam nauczyciel uczy siê poznaæ gruntownie, jakie s¹ jego sk³onnoœci, jaki grunt serca, jakie sposoby myœlenia, jaka konstytucja co do
humorów3, krwi i innych przymiotów i skutków temperamentu. Przypomnij sobie owe ode
mnie dawniej wspomniane podobieñstwo do roli; s³ysza³eœ, i¿ rolnik najprzód powinien grunt
poznaæ, ¿eby wiedzia³, jak go uprawiaæ w czasie i co na nim siaæ. Poznanie wiêc doskona³e
dzieciêcia jest u nas fundamentem edukacji. St¹d nauczyciel braæ miarê powinien, czyli s³odkim napomnieniem, czy zabawnym dyskursem, czyli gruntown¹ umys³u konwikcj¹, czyli czêstym powtórzeniem, obietnic¹ nadgrody, punktem honoru lub na koniec, gdyby wszystkie inne
sposoby by³y nieskuteczne, bojaŸni¹ kary umys³ wzruszaæ i do dobrego kierowaæ ma.
Drugi stopieñ edukacji zmierza do wykorzenienia z³ych sk³onnoœci, ju¿ poznanych przez nauczyciela. Lubo w pierwszych leciech niemowlêstwa zabiega siê temu ile mo¿noœci, aby nie
nabiera³o dzieciê jakowych przywarów i uprzedzeñ, trudno jednak¿e od³¹czyæ niejak¹ s³aboœæ
od mi³oœci rodziców. Ta, choæ rozumem powœci¹gniona, niekiedy z obrêbów wypada. Pieszczoty nieznacznie wprawuj¹ w upór i dobre o sobie rozumienie; st¹d krn¹brnoœæ, st¹d odraza
od pracy, st¹d hardoœæ roœcie. Stara siê wiêc nauczyciel prze³amywaæ te pierwiastkowe przywary, zaw¿dy w pocz¹tkach ³atwiejsze do pokonania.
Zasiewa przyzwoitym ziarnem wyczyszczon¹ ju¿ i uprawion¹ rolê nauczyciel w trzecim stopniu,
wielbi¹c cnotê w powszechnoœci, w szczególnoœci ka¿dy jej rodzaj opisuj¹c. Obowi¹zki stanów
opowieda; przykroœæ nawet w pe³nieniu cnót nie tai siê, a¿eby przestrze¿ona tym sposobem, m³odzie¿ nie odra¿a³a siê z czasem od pe³nienia przykrych i trudnych czêstokroæ obowi¹zków.
Czwarty a ostatni stopieñ gruntuje siê na roztropnoœci. Nie doœæ na tym, ¿e uczeñ wie definicj¹ cnót rozmaitych, trzeba, ¿eby je do skutku przywodzi³. Trzeba, ¿eby wiedzia³, jak i kiedy pe³niæ je ma. Trzeba, ¿eby ka¿dej rzeczy przystojn¹ miarê zachowa³; ¿eby na przyk³ad
zbytek odwagi me sta³ siê zuchwa³oœci¹, a nadto wielka rozmyœlnoœæ bojaŸni¹ i lenistwem,
etc.
Te s¹ proste, ale doœwiadczeniem stwierdzone w skutecznoœci swojej regu³y edukacji m³odzie¿y naszej.
S¹ jeszcze inne, ale lubo wielce potrzebne, ¿e siê jednak tylko do zdrowia i mocy cia³a œci¹gaj¹, tylko wy¿ej wspomnianym. Z pierwszego niemowlêctwa przyzwyczajamy dzieci zosta66

waæ bez odzie¿y, ¿eby Przyuczaæ cia³a do wytrzymania zimna i ciep³a. Do mocy przyuczamy
dŸwiganiem proporcjonalnych sile ciê¿arów; do szybkoœci ubieganiem siê w zawody; do przebywania rzek p³ywaniem po sadzawkach.
Lubo pasowanie siê wzajemne do nabierania si³ wielce s³u¿y, u nas ten rodzaj æwiczenia zabroniony jest. Nie chcemy nawet podobieñstwa bitwy; nie chcemy okazji wynoszenia siê
zwyciêzców, upokorzenia zwyciê¿onych. Takowe igraszki koñcz¹ siê czêstokroæ prawdziwym
bojem; zapaliæ by mogli nienawiœæ miêdzy tymi, których szczêœliwoœæ póty trwaæ bêdzie, póki
siê bêd¹ wzajemnie kochaæ, póty siê zaœ bêd¹ kochaæ, póki nie bêd¹ mieæ ani przyczyny, ani
sposobu zazdroœciæ sobie.
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ROZDZIA£ DWUNASTY
Z okazji podró¿y naszej wzi¹³em wstêp do zachwalenia wniesionego u nas zwyczaju odwiedzenia cudzych krajów.
- Zwyczaj ten - rzek³em - oœwieca i uczy m³odzie¿ nasz¹; poznaj¹ prawa, zwyczaje narodów,
charaktery rozmaite ludzi, a powracaj¹c z nabyt¹ korzyœci¹, stal¹ siê zdatnymi do us³u¿enia
w³asnemu krajowi.
S³ucha³ z cierpliwoœci¹ pochwa³ i usprawiedliwienia tego u nas zwyczaju, który jest ostatnim
stopniem wychowania m³odzie¿y.
Gdym ja skoñczy³, on tak mówiæ zacz¹³:
- Nie rozumiej, ¿ebyœmy tego nie pojmowali, i¿ podró¿ .do cudzych krajów wielkie za sob¹
po¿ytki prowadziæ mo¿e; nie przeczy³em ani przeczê tym, które wyrazi³eœ. Ale zapomnia³eœ
mówiæ o szkodach st¹d pochodz¹cych; my zaœ nie inaczej zwykliœmy siê w takowych okolicznoœciach determinowaæ, tylko zwa¿ywszy wprzód na szali rozs¹dku przeciwne z obolej
strony zarzuty i argumenta. Je¿eli po¿ytek przewy¿sza szkodê, gotowiœmy siê chwyciæ rady
zbawiennej. BojaŸñ nowoœci przewy¿sza u nas wszystkie najpo¿¹dañszych awanta¿ów perspektywy. Przenosiemy nad wszystko pewnoœæ niewzruszonej sytuacji naszej. Przestajemy
spokojnie na tym, co mamy. Ma³oœæ chêci oszczêdza potrzeb; tym ³atwe dogodzenie czyni
szczêœliwoœæ.
Zbytki wasze czyni¹ was niespokojnymi. Niekontenci z tego, co macie i widzicie przed sob¹,
nie mo¿ecie siê na jednym miejscu osiedzieæ i jakby przed wami szczêœcie ucieka³o, gonicie go
ustawicznie. Usprawiedliwiajcie, hak chcecie, czynnoœci wasze - st¹d jednak posz³y wasze podró¿e do cudzych krajów; podró¿e, prawda, ¿e usprawiedliwione, jak s³yszê, nie tylko wielu dowodami, ale i pospolitym zwyczajem, z wszystkim nie mniej pró¿ne, je¿eli nie szkodliwe.
Nauka obyczajów bywa, jak mówisz, najdzielniejsz¹ przyczyn¹ peregrynacji waszych. gdzie¿
nie odmienia cz³owieka; pod czapk¹, turbanem i kapeluszem równie siedzi doskona³oœæ t
g³upstwo, nieprawoœæ i cnota. Jakiekolwiek b¹dŸ jest twoje zgromadzenie i towarzystwo, nie
potrzeba daleko jeŸdziæ, ¿eby poznaæ rozmaitoœæ charakterów. Bylebyœ tylko chcia³ pilnie
zapatrywaæ siê na sposoby postêpowania ziomków twoich, w ma³ym okrêgu postrze¿esz to,
co siê w ca³ym œwiecie dzieje. Grunt cz³owieka zaw¿dy jednaki: te ró¿nice, które rz¹d, powietrze, religia czyni, pite s¹ tak znaczne, ¿eby przyrodzenie odmieniæ mog³y.
Powiedasz, ¿e pielgrzymowaniem rozum siê poleruje, i uczyni³eœ go w dawniejszych dyskursach podobnym do kruszcu, z którego rdza schodzi czêstym tarciem. Trzymaj siê ci¹gle tej komparacji, a musisz przyznaæ, i¿ polerowany kruszec im bardziej b³yszczy, tym go wiêcej ubywa.
Wiadomoœæ wielu rzeczy, ja nie wiem, czy jest cz³owiekowi. Snuj¹ siê naówczas zbyt obfite
myœli i imaginacje; rozs¹dek ledwo mo¿e wystarczyæ do obierania, a czêstokroæ przyt³umiony zbyteczn¹ umys³u p³odnoœci¹, sam nie wie, czego siê chwyciæ.
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Je¿eli gorzej u s¹siada ni¿ u mnie, po co siê daremnie trudziæ ? Je¿eli lepiej, na co siê zda
takowa podró¿, która mnie nauczy, ¿e lepiej u s¹siada ni¿ u mnie? Zmniejszy szacunek tego,
co mam; da chêæ polepszenia sytuacji mojej, a nie u¿yczaj¹c sposobu, uczyni mnie wiêcej
oœwieconym, ale mniej szczêœliwym. Có¿ mówiæ o stracie czasu w takowych w³óczêgach? Co
mówiæ o krzywdzie, która siê czyni ca³emu towarzystwu? Twoim albowiem odbie¿eniem traci jedn¹ z czêœci swoich, która mo¿e w tym samym czasie sta³aby siê zdatn¹ ca³emu zgromadzeniu. Nie wspominam wydatków, które pielgrzymuj¹cy czyni; im kraj ubo¿szy - szkoda
wiêksza, a je¿eli nie ma w sobie takowych ciekawoœci, które by do podobnych podró¿y zwabia³o cudzoziemców - nienadgrodzona.
Odpowiesz mi mo¿e, i¿ dlatego chcesz drugich odwiedzaæ, ¿eby postrzeg³szy, co u cudzoziemców dobrego jest, swoim ziomkom u¿yczyæ tej dobroci? A nie postrze¿esz tam co i z³ego ? A te z³e albo¿ nie mo¿esz do swoich zanieœæ?i £atwiej siê chwyta woli cz³owieczej
zdradny powab z³ego, bo podchlebia, ni¿eli maksymy cnoty po wiêkszej czêœci surowe i ostre.
Wiele by by³o mówiæ, ¿ebym chcia³ wyliczaæ wszystko z³e, które pochodzi z tej niewczesnej
ciekawoœci ogl¹dania rzeczy nowych. Jeœli mniemasz, ¿e siê odmiennymi coraz widoki ciekawoœæ twoja nasyci i niespokojnoœæ ustanie - b³¹dzisz. Zwyczajny to tryb pasji ludzkich, i¿
im siê im bardziej dogadza, tym siê ¿ywiej rozpoœcieraj¹ i krzewi¹.
Na koniec przy³¹cz do moich uwag twoje doœwiadczenie. Oddalony od ojczyzny, od domu,
niepodobna, ¿ebyœ nie têskni³. Pozbawi³eœ siê wszystkiego dla dogodzenia niespokojnoœci
twojej, a gdyby nie osobliwa dobroæ i opatrznoœæ Istnoœci Najwy¿szej, by³byœ jak twoi towarzysze ¿yciem przyp³aci³ ciekawoœæ twoj¹.
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ROZDZIA£ TRZYNASTY
Poranku jednego, gdyœmy siê wybrali na polow¹ robotê, Zaszed³ nam drogê jeden z mieszkañców a po³o¿ywszy rêkê na piersiach, rzek³:
- Ojcze! mam skargê przeciw s¹siadowi... Xaoo przerywaj¹c dalsz¹ jego mowê pyta³:
- Jest¿e twój s¹siad przestrze¿ony od ciebie, ¿e siê myœlisz skar¿yæ ?
Odpowiedzia³: - Jest...
Rzek³ zatem Xaoo - Zawo³aj go !
Poszed³ ów i po ma³ej chwili stan¹³ oskar¿ony z oskar¿aj¹cym. Oskar¿aj¹cy tak mówi³:
- Ju¿ temu drugie ¿niwo, jak mi nie przysz³o byæ w zak¹cie mojego lasku. Ten lasek i rolê
moj¹ oddziela strumieñ od osady tego dobrego s¹siada. Na dniu wczorajszym u³o¿y³em sobie
iœæ w tamt¹ stronê lasku dla upatrzenia drzewa na sochê now¹. Gdy tam zaszed³em, znalaz³em przerwan¹ grobelkê moj¹ przez niedawn¹ powódŸ, i t¹ przerw¹ strumieñ siê odwróci³
od dawnego koryta, zakr¹¿y³ róg mojego lasku tak dalece, ¿em obaczy³ sztukê gruntu i to¿
samo drzewo, po którem przyszed³, na drugiej stronie strumyka. Przebywszy wiêc wodê gdym
zad¹³ odkopywaæ i podwa¿aæ drzewo dla zwalenia go na ziemiê, postrzeg³ to mi³y s¹siad,
zbieraj¹cy naówczas siano z ³¹ki swojej, i nadszed³szy rzek³: „Prawy s¹siedzie. Naszliœcie
moj¹ w³asnoœæ; u¿yczy³bym jej wam z ochot¹, ale jej ca³oœci dla dzieci moich przestrzegaæ
powinienem. Wiecie, ¿e ta rzeczka nas rozgranicza, nie mo¿ecie wiêc niczego z tej strony
u¿ywaæ bez naszego zezwolenia.” Rzek³em mu na to, i¿ te¿ same racje s¹ i na moj¹ stronê
dla strze¿enia i dochodzenia w plemienia mojego... „Miara twojej i mojej w³asnoœci równa
jest, a to, co ci strumyk zwróceniem biegu przyda³, nie nadaje ci prawa do mojego gruntu...”
Odpowiedzia³ na to, ¿e przypadek ten sta³ siê interesem nie tylko nas w szczególnoœci, ale
ca³ej osady; nie mamy wiêc mocy rozs¹dzaæ go, ale potrzeba, ¿ebyœmy siê udali do starszych;
a tymczasem póki takowe rozs¹dzenie nie nast¹pi, nale¿y, ¿ebyœmy obydwa gruntu tego nie
u¿ywali... Zezwoli³em na to, jako rzecz s³uszn¹, i dla rozprawy nale¿ytej i urzêdowej uda³em
siê do ciebie, jako starszego...
Xaoo wszystkiego cierpliwie wys³uchawszy spyta³ siê ob¿a³owanego, je¿eli ob¿a³uj¹cy
wszystko, jak nale¿a³o w tej mierze, opowiedzia³. Rzek³, ¿e nic nie opuœci³. Wtem do obudwu rzecze:
- Jutro wezwê starszych naszej osady, którzy tê spraw roztrz¹sn¹ i wraz ze mn¹ decydowaæ
bêd¹; wy siê stawcie porankiem na pagórku s¹dowym.
Poszli oni, myœmy siê zostali w polu.
Dziwi³em siê rozwa¿aj¹c sobie, ¿e ten, który siê uskar¿a³, nie tylko z skromnoœci¹ rzec swoj¹
opowiada³, ale te¿ o swoim przeciwniku mówi³ z niejak¹ przychylnoœci¹ i uszanowaniem,
nazywaj¹c go s¹siadem dobrym, mi³ym, prawym etc. Dobroæ tak wielka przywiod³a mi na
pamiêæ indukty nasze, pe³ne zwyczajnie uszczypliwych ucinków i obmowy. I to mi podziwie70

nie przynios³o, ¿e indukta sprawy by³a tylko z jednej strony, zamiast ¿wawej repliki po naszemu. Pozwany wys³uchawszy pozywaj¹cego przesta³ na prawdzie rzetelnego opisu, a sêdzia na jednostajnej informacji.
Pyta³em siê wiêc mego starca, czyli we wszystkich tamtejszych sprawach ten sposób indukty.
Odpowiedzia³, ¿e nie inaczej i ¿e nie widzi potrzeby gadania o jednej rzeczy stron obydwóch.
Maj¹c miêdzy sob¹ kontrowersj¹ powinni rzetelnie opowiedzieæ, co za fundament ich
sprzeczki. Wyæwiczeni w mi³oœci cnoty i prawdy, poznawaj¹ ³atwie, z czyjej strony sprawiedliwoœæ, i godz¹ siê; je¿eli siê zaœ jaki osobliwy przypadek zdarzy, nie dufaj¹c natenczas
swojemu zdaniu udaj¹ siê do starszych i ich zdanie staje siê dla nich wyrokiem.
- U nas - rzek³em - w sprawach granicznych, gdy z obu stron gruntownych dokumentów nie
masz, nakazuj¹ przysiêgê; która strona na stwierdzenie rzetelnoœci swojej imienia boskiego
wezwie, ta sprawa wygra.
- Bezbo¿ni ! - zawo³a³ Xaoo - œmiecie¿ Istnoœæ Najwy¿sz¹ zniewa¿aæ ?
- Nie tak u nas s¹dz¹ - rzek³em - powszechne jest zdanie, ¿e kto sprawiedliwie przysiêga,
Boga chwali.
Nie mog³em w tym miejscu przed nim zataiæ , z³ego u¿ywania przysi¹g; przysi¹g przy udzier¿eniu urzêdów, prawie ceremonialnych; przysi¹g granicznych bez wewnêtrznej konwikcji;
przysi¹g tuzinowych w kryminalnych sprawach; przysi¹g us³u¿nych na poparcie cudzego interesu; przysi¹g Rzeczypospolite, mniej deszcze wa¿nych ni¿ te wszystkie.
Zamkn¹³ mi usta, pe³en cnotliwej zapalczywoœci, a wzniós³szy oczy i rêce ku niebu, zawo³a³:
- B¹dŸcie b³ogos³awione, œwiête rêce, któreœcie stosami kamieni przywali³y Laonga i towarzyszów jego! Takich by nas zbrodni nauczyli wezwani od niego cudzoziemcy. Z tego, com
siê od ciebie dowiedzia³, w dwójnasób powiêltszam wdziêcznoœæ ku Najwy¿szej Istnoœci, ¿e
nas towarzystwa waszego ustrzeg³a. Ty, je¿eli chcesz nam daæ najwiêkszy dowód przychylnoœci swój, taj przed ludem naszym zwyczaje kraju twego; nie obra¿aj uszu niewinnych powieœci¹ rzeczy ledwo podobnych do uwierzenia.
W dni kilka poszed³em na ów s¹dowy pagórek. Zesz³a siê starszyzna, a gdy im rzecz ca³¹
Xaoo opowiedzia³, udali siê na miejsce kontrowersji i pilnie wszystko ogl¹dawszy rozkazali
natychmiast ca³ej gromadzie, ¿eby rzeczkê do dawnego koryta zwróciæ, groblê mocniejsz¹
usypaæ, brzegi od przerw ubezpieczyæ; a wed³ug dawnego w podobnych okolicznoœciach zwyczaju, strony obydwie starszem za pracê podziêkowali, a oskar¿aj¹cy oskar¿onego na uczt¹
do siebie zaprosi³.
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ROZDZIA£ CZTERNASTY
Wiele jeszcze innych zwyczajów i ustaw od lat niepatniêtnych by³o w tej wyspie. Wszystkie
wyliczaæ nadto byy rozszerzy³o pisanie moje, niektóre wiêc tylko w krótkoœci wyra¿ê.
Historia kraju nie tylko przez powieœci starszych w ucztach obwieszczana bywa; maj¹ u³o¿one pieœni opowiadaj¹ce dzie³a przodków i ich znaczniejsze przypadki . Poezja ich nie jest tak
brzmi¹ca i wdziêczna jak nasza, ale niedostatek tych ozdób nadgradza prostota tchn¹ca powag¹. Nie znaj¹ mi³osnych kompozycji ani wolnych wyrazów, obra¿aj¹cych modesti¹.
Wszystkie ich pieœni wiod¹ do dobrego wychwalaniem dzie³ cnotliwych, wystêpków, przeklêstwem wystêpnych.
Roku przedzia³y s¹ wed³ug obrotów s³onecznych. Lata rachuj¹ ¿niwami. ¯eby zaœ mieli jakowe epochy, nie mog³em siê o tym dowiedzieæ. Przyjœcie nawet pierwszego ojca kiedy i ,jak
dawno nast¹pi³o, nie wiêdz¹. Xaoo, którego powierzchownoœæ nie okazywa³a wiêcej nad lat
piêædziesi¹t, liczy³ wieku swego lat dziewiêædziesi¹t dwa. Dojœæ do stu dwudziestu nie jest
u nich rzecz nadzwyczajna.
Nie znaj¹c kruszców ¿adnych za¿ywaj¹ do narzêdziów rolniczych oœci ryb wielkich, które
morze czêstokroæ na brzeg wyrzuca. Te tak zaostrzaj¹ tarciem jednych o drugie, i¿ i drzewa
nimi obrabiaæ, i zbo¿e ¿¹æ mog¹.
Pierwszy dzieñ nowego miesi¹ca jest powszechnym spoczynkiem. Starsi siê naówczas odwiedzal¹ i u¿ytecznymi dyskursy bawi¹. M³odzie¿ wychodzi w pole i ró¿ne czyni igrzyska,
wszystkie s³u¿¹ce do nabycia rzeœkoœci i mocy. W tych igrzyskach obola p³eæ równie siê æwiczy, zaw¿dy jednak w przytomnoœci kilku starców i matron sêdziwych, ¿eby ¿adnego wykroczenia przeciw modestii i uczciwoœci nie by³o.
¯adnego muzycznego instrumentu nie widzia³em podobnego do naszych. Gdy tañcuj¹, œpiewaj¹ razem pieœni do nut tanecznych akomodowane.
Maj¹ niejakie podobieñstwo w œpiewaniu niektórych pieœni do sztuk naszych dramatycznych;
gdy albowiem czyni¹ opisanie dzie³ przodków, rozdzielaj¹ siê na osoby w pieœni wymienione
i gdy te co mówi¹, osoba reprezentuj¹ca sama œpiewa udaj¹c gestami wzruszenia wewnêtrzne albo akcj¹ reprezentowanego. To¿ czyni¹ kolejno drudzy, reprezentuj¹cy inne osoby. Powieœæ zaœ dzie³a ka¿dego, refleksje moralne, pochwa³y cnót, przekleñstwa wystêpnych wszyscy razem œpiewaj¹.
Miêsa tak zwierz¹t, bako i ryb na pokarm nie u¿ywaj¹; nawet wierzyæ mi Xaoo nie chcia³, ¿e my
tym ¿yjemy. Z tej obrzydliwoœci od miêsa pochodzi, i¿ myœlistwa nie znaj¹, a zwierz tamtejszy
bardzo ³askawy; o lwach, tygrysach, wilkach nie wiedz¹. Sarn, zajêcy, odmiennych jednak nieco
od naszych europejskich - w ma³ej jednak bardzo kwocie-widzia³em. Krów i wo³ów maj¹ dostatek i te chowaj¹ w oborach dla pracy rolnej i nabia³u. We³nê owiec, przedziwnie piêkn¹ i miêtk¹,
dwa razy na rok strzyg¹; z tej - niewiasty robi¹ materie na odzie¿, ko³dry i materace.
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Ma³¿eñstwa s¹ do¿ywotnie; o wielo¿eñstwie, ¿eby gdzie mog³o byæ, Xaoo tak dalece nie wierzy³, i¿ ledwo mog³em mu wyperswadowaæ, i¿ jest zaiste. Mniema³ wiêc, i¿ te pozwolenie
jest wzajemne, tak co do wieloœci ¿on, jako i mê¿ów; a gdy siê dowiedzia³, i¿ sami mê¿czyŸni nadali sobie ten przywilej, gniewa³ siê na tak¹ niesprawiedliwoœæ.
¯e zawi³oœci prawne i wykrêty jurystów nie maj¹ tam miejsca, pochodzi to z szczêœliwej niewiadomoœci tej nauki, która na dobro nasze - jak nam wierzyæ ka¿¹ - wymyœlona, nada³a
umiejêtnoœæ zat³umienia prawdy i usprawiedliwienia najwiêkszych wystêpków.
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ROZDZIA£ PIÊTNASTY
Przechodz¹c siê raz sam jeden nad tym brzegiem morskim, gdziem po rozbiciu okrêtu mojego by³ wyrzucony, zastanowi³em siê myœl¹ nad moim teraŸniejszym stanem; pocz¹³em dalej
rozwa¿aæ wszystkie ¿ycia mojego przypadki, niedoskonale jeszcze u siebie przeœwiadczony,
czylim zyska³, czy straci³ na aktualnej mojej sytuacji.
Gdy w zapalonej ¿ywymi obrazy imaginacji coraz siê insze myœli snu³y, pod brzegiem wisz¹cej nad l¹dem ska³y postrzeg³em czêœæ znaczn¹ rozbitego okrêtu, któr¹ fale unosz¹c wbi³y
w piasek brzegowy, a zwyczajny morski od. wrót zostawi³ naówczas osch³¹. Miejsce to by³o
na ustroniu - nie obawiaj¹c siê wiêc, ¿eby mnie postrze¿ono, skoczy³em ku temu miejscu i pozna³em, i¿ to by³a tylna czêœæ okrêtu, gdzie pospolicie bywa izdebka kapitañska i inne najszacowniejsze sk³ady.
Z ciê¿koœci¹ przedar³em siê do tej izdebki i wielem w niej rzeczy znalaz³. Te, które wilgoæ
zepsuæ mog³a, zupe³nie ju¿ by³y zbutwia³e; inne, jako to pistolety, fuzje rdza okry³a, zdatne
jednak byæ mog³y do u¿ycia. Nie mog³em napaœæ oczu tak niespodziewan¹ zdobycz¹. ¯eby
wiêc ukryæ przed obywatelami tamtejszymi korzyœæ moj¹, poszed³em pod blisk¹ ska³ê i znalaz³szy w miejscu nieznacznym spor¹ pieczarê, skrzêtnie tam zacz¹³em znosiæ ³upy moje.
Ju¿em by³ prawie wszystkie zgromadzi³, gdy w jednym k¹cie izdebki kapitañskiej postrzeg³em nieznaczn¹ kryjówkê, której przykrycie odstawa³o trochê od reszty pod³ogi; zerwa³em j¹ natychmiast i pierwszy raz od lat trzech blask z³ota w oczy moje uderzy³. Lubo ów
kruszec na tamtym miejscu do niczego zdatnym byæ nie móg³, przecie¿ s³odki pamiêæ tego,
do czego przedtem s³u¿y³, tak dalece roz¿arzy³a imaginacj¹ moj¹, i¿ nie mog³em siê wstrzymaæ od naj¿ywszego radoœci uczucia. Pozna³em z cechy, i¿ te pieni¹dze by³y luidory francuskie; przenios³em je spiesznie do pieczary; a ¿e ju¿ s³oñce sk³ania³o siê ku zachodowi,
¿eby mieszkañcy nie domyœlili siê o przyczynie spóŸnienia mojego, uda³em siê jak najspieszniej do osady.
Przez ca³¹ noc oka zmru¿yæ nie mog³em. Widz¹c siê byæ posesorem znacznego skarbu ¿a³owa³em niezmiernie, i¿ zostawa³em w takim miejscu, w którym mi ¿adnej korzyœci przynieœæ nie
móg³. Stawia³em siê myœl¹ w ojczyŸnie i natychmiast kupowa³em wsie, miasta, budowa³em
pa³ace, plantowa³em ogrody. By³em nieszczêœliwym wœród szczêœcia mego, maj¹c, a u¿yæ nie
mog¹c tego, co mi jak na przekorê los, i w pieszczotach swoich fa³szywy, i zdradny, u¿yczy³.
Skoro tylko nazajutrz s³oñce zesz³o, poszed³em do mego gospodarza, a zmyœliwszy ciê¿ki ból
g³owy opowiedzia³em, i¿ dzieñ ca³y strawiê na chodzeniu dla nabycia si³ przy diecie i egzercytacji . Chêtnie zezwoli³; ja zaœ wzi¹wszy z sob¹ nieco pokarmu, chy¿ej ni¿ strza³a pobieg³em do moich ³upów. Nim jednak przysz³o egzaminowaæ to, com ukry³ w pieczarze, zobaczywszy wprzód, ¿e rzeczy nie by³y tkniête, puœci³em siê znowu na now¹ zdobycz, a szukaj¹c po wszystkich k¹tach owej sztuki okrêtu, zdoby³em zostawion¹ w jednym k¹cie pakê; tê
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odbiwszy znalaz³em ksi¹g wiele, niezupe³nie jeszcze przemok³ych i zbutwia³ych. Dosta³o mi
siê jeszcze znaleŸæ bary³kê prochu i worek kul i œrutu.
Znios³em te drogie sprzêty do mojej pieczary, a gdym siê raz jeszcze zapuœci³ ponad brzeg,
patrz¹c, je¿eli kogo z mieszkañców mnie szpieguj¹cego nie obaczê, postrzeg³em o kilka stajañ stoj¹c¹ przy brzegu ³ódŸ, zapewne od owego okrêtu. Poszed³em ku niej, nic nie znalaz³em prócz dwóch wiose³; zaprowadzi³em j¹ natychmiast w bliskie ujœcie rzeczki do morza
wpadaj¹cej. Tam powrozem, którym by³ z okrêtu zdoby³, przywi¹za³em j¹ do jednego drzewa
w takowym miejscu, gdzie gêsta zaroœl zupe³nie j¹ od oczu ciekawych zas³oniæ mog³a.
Wróciwszy siê nazad do pieczary, dopiero spokojnie zacz¹³em egzaminowaæ bogactwa moje.
Przyst¹pi³em najsamprzód do szkatu³y i worków z pieniêdzmi; znalaz³em w z³ocie czerwonych z³otych francuskich podwójnych sztuk 4862, pojedynczych 3716; monety niewiele by³o.
Oprócz tego w osobnym szkatu³y puzderku diamentów znacznych, jeszcze nie bryliantowanych, kilkadziesi¹t, mniejszych kilkaset; kamieni kolorowych, rubinów, szmaragdów, szafirów bardzo wiele.
¯e zaœ osobliwym szczêœciem do owej szkatu³y woda nie zasz³a, zdoby³em kilka fascyku³ów
papierów; te wzi¹³em do siebie chc¹c je spokojnie w domu przeczytaæ. Ksi¹¿ki, ¿e by³y po
czêœci zamok³e, wydoby³em z Baki i roz³o¿y³em na piasku, ¿eby siê wysuszy³y. Reszta sprzêtów takowa:
Dwie fuzje, trzy pary pistoletów, cztery szpady.
Perspektywy dwie przemok³e i niezdatne.
Tr¹ba morska do gadania na dal.
Zegarków z³otych trzy, jeden z repetycj¹.
Waza srebrna, pó³misków szeœæ, talerzy dwanaœcie.
Klatek drucianych siedm, znaæ jeszcze by³o po piórkach, ¿e w nich by³y papugi.
Pud³o, gdzie musia³y byæ peruki, co mo¿na by³o poznaæ z wieloœci w³osów, zsiad³ej pomady
i zapachu bergamotte. Do tej obserwacji i to mi niepoma³u pomog³o, gdym znalaz³ w tym¿e
pudle ¿elazek dwie do papilotów i jedne do tupetu.
Skrzypców trzy popsutych, lutnia, dwie par i jedna waltornia.
Szkatu³ka drzewa de mahoni, w mosi¹dz oprawna; w niej dwanaœcie flaszek wódki lewandowej.
Tabaki de Marocco funtów czterdzieœci dwa; ta zupe³nie by³a zepsuta.
Resztê, jako to: suknie, bielizny, woda morska z¿ar³a. By³y jeszcze obrazy, ale z tych farba
zesz³a i nie mo¿na by³o rozeznaæ, co mog³y reprezentowaæ.
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ROZDZIA£ SZESNASTY
S³aboœæ wczorajsza zasi¹gnê³a dzieñ nastêpuj¹cy. Pod tym wiêc pretekstem, wzi¹wszy z sob¹
prowiant; pospieszy³em do moich skarbów. Dowiedziawszy siê z papierów, i¿ okrêt rozbity
by³ armatora francuskiego miasta de S. Malo, znalaz³em miêdzy nimi weksle: jeden do Amszterdamu na 12 000 czerwonych z³otych, drugi do Londynu 22 000 czerwonych z³otych; trzy
do Genui, ka¿dy na 6500 czerwonych z³otych. Nie gardzi³em i t¹ zdobycz¹, w nadziei, ¿e
mo¿e siê zda kiedykolwiek; zachowa³em j¹ ze z³otem.
¯eby nie popaœæ jakowej suspicji u Nipuanów z okazji czêstych moich przechadzek, umyœli³em za powrotem daæ znaæ mojemu starcowi, i¿ postrzeg³em czêœæ okrêtu krajów naszych;
¿eby zaœ nie pomiarkowa³, i¿ zdobycz w nim znalezion¹ dla siebie zachowa³em, zanios³em
nazad do izby rotmañskiej a fuzj¹ jedn¹, pistoletów dwa zardzewia³ych, instrumenta muzyczne i pakê z wysuszonymi ju¿ ksiêgami; te zaœ umyœlnie dlatego, abym mu je potem t³umacz¹c da³ uczuæ, jakeœmy w rozmaitych naukach biegli. Sta³o siê tak, jakem u³o¿y³.
Xaoo, nie tak ciekawy, jak pragn¹cy zabie¿eæ szkodliwej w skutkach ciekawoœci wspó³obywatelów, równo z œwitem poszed³ ze mn¹ do owej reszty rozbitego okrêtu. Ogl¹da³ ka¿d¹
czêœæ pilnie, pyta³ siê o przyczynê i zdatnoœæ ka¿dej. Fuzje i pistolety, gdym mu ich u¿ycie
opowiedzia³, wrzuci³ w morze, ksi¹¿ki pozwoli³ zanieœæ z sob¹, instrumenta w okrêcie zostawi³. Nazajutrz zwo³a³ starszych i nimem siê obudzi³, ju¿ oni spalili to, co siê z owego okrêtu
zosta³o. Obudzi³ mnie za powrotem swoim i opowiedzia³, co starsi wraz z nim uczynili; ¿e
zaœ w powszechnoœci o ³odzi mówi³, zl¹k³em siê niezmiernie, czy nie natrafili na ow¹, któr¹m w zakryciu drzew nadbrze¿nych zostawi³. Prosi³ mnie za tym, ¿ebym mu t³umaczy³, co
ksiêgi w sobie zawiera³y; obieca³em, z tym jednak dok³adem, ¿eby mi pozwoli³ czasu do rozpatrzenia siê w nich nale¿ytego.
Zasiad³em nad t¹ prac¹, a ¿e wszystkie by³y francuskie, ³atwe mi by³y do zrozumienia. Nie
k³adê ich regestru, ile ¿e od tak dawnego czasu nie móg³bym sobie wszystkich tytu³ów przypomnieæ; to wiem, i¿ znalaz³em komedie Moliera, romansów trzydzieœci oœm, o ekonomii
politycznej ksi¹g cztery, aryj de’l opera comique zbiór wielki, Anakreonta z kopersztychami,
Newtona Filozofii tom trzeci, sposób robienia pasztetów i cztery planty Pary¿a.
Po wysz³ych dniach kilku nagli³ mnie Xaoo, ¿ebym mu opowiedzia³ cokolwiek z tego, co te
ksiêgi w sobie zamyka³y. T³umaczyæ wdziêk pieœni Anakreontowych obywatelowi wyspy
Nipu by³aby rzecz trudna i niewczesna, nadto by³a w nich wielka ró¿noœæ od tamtejszych.
¯eby mo¿na by³o grzeczne k³amstwa pisaæ, naród tamtejszy tego nie pojmowa³, musia³em
wiêc romanse porzuciæ. Arie opery nie mia³yby szacunku u nie znaj¹ch siê na muzyce. Filozofii zaœ Newtona nie rozumia³em. Uda³em siê wiêc do Moliera i z tych¿e w³asnych pieœni
wzi¹wszy asumpt zacz¹³em mu eksplikowaæ naturê komedii, jako byæ powinna szko³¹ obyczajnoœci pod pokrywk¹ zabawy, prezentuj¹c jak najnaturalniej w wyobra¿eniu charakterów
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ludzkich, jak cnota przeszkody zwyciê¿a, jako wystêpek, kiedy¿kolwiek odkryty, na z³e wychodzi.
- Prawa u nas - rzek³em - karami wystêpki strasz¹. Napominania starszych przek³adaj¹ ³agodnymi, niemniej jednak dzielnymi sposoby wszystkie ¿ycia towarzyskiego obowi¹zki; komedia równie dzielnego, a mo¿e skuteczniejszego sposobu na ohydzenie wystêpków u¿ywa wyœmiewaj¹c wystêpnych tak dalece, i¿ czêstokroæ, czego powa¿niejsze œrodki nie potrafi³y, ten
sposób dokaza³. Wzgarda osobliwym sposobem obra¿a mi³oœæ w³asn¹; st¹d. ¿art dzielnoœæ
swoj¹ bierze, byleby by³ uczciwy i umiarkowany.
Chc¹c to, com mówi³, przyk³adem wesprzeæ, uda³em siê do t³umaczenia jednej komedii Moliera; a chc¹c daæ mu do zrozumienia, jako jego maksymy, nadto surowe, sadzi³y nas zbyt
ostro, wybra³em Mizantropa.
Jakem po dniach kilku t³umaczenie skoñczy³ i jemu przeczyta³, rzek³ Xaoo:
- Musia³ siê dobrze znaæ na ludziach ten, który tê rzecz napisa³a Namiêtnoœci dobrze s¹ wyra¿one, zbytek osobliwoœci doskonale wytkniêty. Ale zda mi siê, i¿ autor kilku rzeczy w tym
swoim dziele nie postrzeg³. Najprzód albowiem, czyni¹c swojego odludka cnotliwym, zda³
siê nieznacznie przestawaæ na tym, i¿ cnota ma w sobie jakow¹œ odrazê. Cnotliwemu mizantropowi odj¹³ najwiêkszy cnoty zaletê - roztropnoœæ, gdy umieœci³ w ustach jego niedyskretne i niewczesne krytyki. Przyda³ mu nadto zbyteczn¹ mi³oœæ w³asn¹, gdy go wystawia
id¹cego wbrew obojêtnym nawet zwyczajom towarzystwa.
Nie takie s¹, mój synu, prawdziwej cnoty znamiona: Czuje prawy cz³owiek róŸnicê postêpków swoich, ale go te uczucie w pychê nie podnosi. Ma wstrêt naturalny od towarzystwa
wystêpnych, ale siê go nie chroni, wtenczas osobliwej, gdy poznaæ mo¿e, i¿ jego przyk³ad
mo¿e byæ zdatnym. Nie przywdziewa na siebie postaci osobliwej, ¿eby nie czyni³ od siebie
wstrêtu. Ile mo¿noœci s³odzi przykre czasem przepisy obowi¹zków, ¿eby zbyt surowa z pierwszego wejŸrzenia powierzchownoœæ nie odrazi³a umys³ów miêdzy z³em, a dobrem chwiej¹cych siê. Mo¿eœ chcia³ uczyniæ delikatn¹ komparacj¹ dyskursów tego mizantropa z moimi
i nie powinienem mieæ ci za z³e tek myœli, ile jeszcze do naszych zwyczajów niezupe³nie
wdro¿onemu.
Ale racz uwa¿yæ, i¿ z zdañ zadziedzicza³ych, z prewencji niewykorzenionych, nie ja wzglêdem ciebie, ale ty wzglêdem nas jesteœ osobliwym cz³owiekiem. Ciebie wiêc do nas przystosowaæ moim jest obowi¹zkiem, a przeto dzielniejszych u¿ywaæ sposobów muszê, gdy z tob¹
mówiê o narowach ludzi, w poœrodku których urodzi³eœ siê i wychowa³. Gdyby mi z wami ¿yæ
przysz³o, nie chcia³bym siê ró¿niæ od ornych najmniejsz¹ powierzchownoœci¹; szed³bym œlepo
za waszym przyk³adem w tym wszystkim, co by siê nie tyka³o istotnych obowi¹zków. Je¿eliby jednak bez uszczerbku cnoty nie mo¿na ujœæ osobliwoœci, przyznajê siê szczerze, i¿ wola³bym ujœæ za dziwaka, odludka i mizantropa ni¿ byæ modnie niepoczciwym.
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ROZDZIA£ SIEDMNASTY
Prawdê powiedzieli starzy, i¿ s³odki dym ojczyzny. Widoki europejskie wzbudzi³y we mnie
chêæ widzenia Europy. Z³oto, lubo w tej wyspie do niczego niezdatne, u³adzi³o mnie zupe³nie. Sta³em siê chciwym bez nadziei zysków, trwo¿nym w zupe³nym bezpieczeñstwie. Posesor znacznego skarbu, czu³em ustawiczn¹ niespokojnoœæ, formowa³em projekta, rachowa³em
zyski, roztrz¹sa³em istotê mojego dobrego mienia. Gdy zaœ nad tym zastanowiæ siê przysz³o,
i¿ na mojej wyspie ¿adnego z tych projektów do skutku przywieœæ nie mo¿na by³o, wpada³em w rozpacz, i narzeka³em na igrzysko losu mojego, któren mi wtenczas dodawa³ sposobów, kiedym z nich korzystaæ nie móg³.
Ju¿em siê by³ przyzwyczai³ do sposobu ¿ycia Nipuanów; ju¿em zaczyna³ doznawaæ skutków
szacownej spokojnoœci. Kruszec z³oty, nie doœæ ¿e mnie uczyni³ nieszczêœliwym w Europie,
dogna³ za œwiatem. Pasowa³em siê nieskoñczenie sam z sob¹. Przywodzi³em sobie na myœl
niesposobnoœæ korzystania z tego z³ota, niepodobieñstwo wydobycia siê z wyspy, hazard podawania siê na nowe niebezpieczeñstwa, niewdziêcznoœæ ku dobrodziejom.
Te i inne uwagi konwinkowa³y zupe³nie rozum, serce siê jednak temu wszystkiemu statecznie sprzeciwia³o. Ju¿em by³ przedsiêwzi¹³ uczyniæ heroiczn¹ ofiarê, i to z³oto wraz ze wszystkimi ornymi Europy zdobyczami w morze wrzuciæ, ale gdym kilka worków z jaskini wydoby³, takim wstrêt uczu³ od wykonania tego zamys³u, i¿ widz¹c, ¿e siê ¿adnym sposobem przezwyciê¿yæ nie mogê, przedsiêwzi¹³em na owej zachowanej z okrêtu ³odzi puœciæ siê na zgubê oczewist¹ prawie, byle z tej wyspy wynieœæ.
Postrzeg³ nadzwyczajne moje pomieszanie Xaoo, jam wszystko sk³ada³ na s³aboœæ zdrowia, dla
tego najbardziej, ¿ebym pod pretekstem przechadzki móg³ czêœciej nawiedzaæ skarby moje.
Powieœæ starca o Laongu owym utwierdzi³a mnie w zdaniu, i¿ wyspa Nipu nie musia³a byæ,
nadto oddalona od ziem innych mieszkalnych. Co zaœ powieda³ o prezentach jemu danych, to
mnie upewnia³o, i¿ musia³y byæ tam osady europejskie.
Odwiedzi³em wiêc ³ódŸ moj¹ i gdym j¹ opatrywa³, znalaz³em, i¿ w niwczym nie by³a uszkodzona. Zrobi³em do niej maszt; sporz¹dzi³em ¿agle, wios³a by³y na pogotowiu.
Rozdzieli³em ³ódŸ na trzy czêœci: pierwsza mia³a w sobie zawieraæ prowiant, druga wodê
w beczkach, trzecia sprzêty i skarby. Miejsce na proch by³o osobliwe, fuzje i pietolety dobrze
opatrzone; tak zaœ skrzêtnie chodzi³em ko³o tego wszystkiego, i¿ w dni kilka o ju¿ by³o na
pogotowiu.
¯a³owa³a niezmiernie, i¿ siê by³ zupe³nie popsu³ kompas morski - by³by s³u¿y³ do dyrekcji
¿eglugi model. W tej wiêc niepewnoœci postanowi³em u siebie zmierzaæ zaw¿dy ku zachodowi: ile albowiem mog³em miarkowaæ, od wschodu by³ jednostajny kurs okrêtu naszego,
a przez dni dwadzieœcia szeœæ ¿adnej ziemi nie postrzegliœmy. Miarkowa³em przeto, i¿
w przeciwnej stronie znajd¹ siê owe osady od Laonga odkryte.
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Ju¿em by³ wszystkie moje sprzêty, skarby, prowianty i amunicje upakowa³, gdy raz wed³ug
zwyczaju przyszed³szy z rana do mojej ³odzi, postrzeg³em, i¿ jej nie by³o. ¯em tego momentu nie umar³ albo z rozpaczy nie skoczy³ w morze, osobliw¹ w tym Opatrznoœæ bosk¹ uznajê
dot¹d. Stan¹³em w miejscu hak wryty i utraciwszy zupe³nie przytomnoœæ przetrwa³em w tym
stanie nieczu³oœci czas niema³y. Ockn¹wszy siê niejako, pocz¹³em rzewno p³akaæ, a widz¹c,
¿e pró¿ny ¿al do niczego nie pomo¿e, szed³em rzeczk¹ ku morzu. Wtem postrzeg³em, jako
zwyczajny morski odwrót w to¿ w³aœnie miejsce ³ódkê moj¹ prowadzi³. Skoczy³em wp³aw
ku niej, a boj¹c siê podobnych przypadków, maj¹c wiatr po temu, puœci³em siê na morze.
KONIEC KSIÊGI DRUGIEJ
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Zaprz¹tniony jedynie nadziej¹ kiedy¿kolwiek widzenia ojczyzny, odmian¹ sytuacji ukontentowany, zapomnia³em o teraŸniejszym niebezpieczeñstwie. Wiatr pomyœlny pêdzi³ moj¹
³ódkê; ja, zamyœlony, siedzia³em w niej spokojnie. Po doœæ d³ugiej chwili, gdym siê za siebie
obejŸrza³, a brzegi wyspy Nipu w oddaleniu nikn¹æ poczyna³y, dopiero, niby ze snu obudzony, potrzeg³em zuchwa³oœæ postêpku mojego. ¯al postradanego towarzystwa poczciwych ludzi opanowa³ serce moje; ³zy obfite, tym prawdziwsze, ile bez œwiadków, by³y ho³dem powinnym ich cnocie, dowodem wdziêcznoœci za tyle dobrodziejstw wyœwiadczonych.
Gdyby te sentymenty mog³y by³y przezwyciê¿yæ p³och¹ nadziejê zobaczenia ojczyzny, by³bym
siê zapewne nazad wróci³; ale w tej sprzeczce przeciwnych pasji ci¹¿y³a nie tak mo¿e mi³oœæ
ojczyzny, jak wdziêk nowoœci. Znikn¹³ widok opuszczonego kraju zupe³nie, a z nim chêæ powrotu. Sam jeden: pan, sternik i majtek okrêtu mego, ku wieczorowi dopiero posili³em siê nieco, a gdy nieznacznie sen mi³y zamykaæ pocz¹³ znu¿one powieki, poruczy³em siê losowi, a bardziej Opatrznoœci boskiej, nie opuszczaj¹cej tych, którzy w niej ufnoœæ swoj¹ pok³adaj¹.
Gdym pierwszy raz nazajutrz oczy otworzy³, ju¿ s³oñce zmierza³o ku po³owie swojego biegu.
Patrzy³em na wszystkie strony, je¿eli gdzie brzegu albo p³yn¹cego okrêtu nie obaczê, ale usi³owania moje by³y nadaremne. Perspektywy, z których jedn¹ by³em co¿kolwiek naprawi³, nic
mi nie reprezentowa³y w najdalszej odleg³oœci nad smutno jednostajny widok morza. Drugi
ten dzieñ ¿eglugi przy dobrym wietrze oszczêdza³ mi pracy, ale natychmiast snu³y siê nieustannie myœli niektóre pocieszne, daleko jednak wiêcej by³o ¿a³osnych i trwo¿liwych. Przeszed³ pierwszy impet porywczej chêci ogl¹dania obczyzny, a ¿al coraz siê wiêkszy wina wia³
porzuconych mieszkañców wyspy Nipu.
Przez dni oœm p³yn¹³em, gdzie mnie mitry nios³y; dziewi¹tego, widz¹c, ¿e ju¿ znacznie prowiantów uby³o i woda zaczyna³a siê psowaæ, zostawa³em w ustawicznej niespokojnoœci, upatruj¹c co moment brzegu lub okrêtu. Gdy ju¿ dzieñ jedenasty przyszed³, postrzeg³em w sobie
znaczne opadnienie z si³, których i szczup³y, i nadpsuty prowiant krzepiæ nie móg³. Przyst¹pi³y za tym myœli pe³ne rozpaczy, radz¹ce unikn¹æ d³ugiej mêczarni odwa¿n¹ rezolucj¹. Ale
ten sam nadziei promyk, te¿ same dzielne do serca s³owo, które wstrzyma³o rêkê po rozbiciu
okrêtu, zbawiennym religii œwiat³em rozpêdzi³o mg³ê zaœlepienia mojego. Gdy noc nast¹pi³a,
chocia¿em siê sili³ do snu, niespokojnoœæ wewnêtrzna nie pozwoli³a mi spocz¹æ. Czeka³em
z najwiêksz¹ niecierpliwoœci¹ dnia. Przyszed³ ten, który mia³ ¿ycie moje dokoñczyæ.
Wschód s³oñca, ka¿demu stworzeniu mi³y, mnie by³ przyczyn¹ ¿alu; p³akaæ pocz¹³em rzewnie nad tym mi³ym, ale ju¿ ostatnim ¿ycia mojego widokiem. Prowiantów tyle tylko by³o, ile
na ten dzieñ wystarczyæ mog³o; i lubo móg³-bym, co do ¿ycia, kilka dni deszcze bez posi³ku
przetrwaæ, os³abienie zupe³ne nie dawa³o mi nadziei doczekaæ dnia jutrzejszego. Póki jednak
cokolwiek si³ stawa³o, ostatnich doby³em na zawieszenie u wierzchu masztu wielkiej sztuki
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bia³ego p³ótna z owego rozbitego okrêtu zachowane, w tej nadziei, i¿ mo¿e ów znak postrze¿e jaki przeje¿d¿aj¹cy okrêt i mnie, zemdlonego, z tek toni wydŸwignie; sam zaœ, ju¿ nie
mog¹c siê na nogach utrzymaæ, po³o¿y³em siê wœród czó³na, oczekiwaj¹c ostatniego losu.
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Ju¿ siê zabiera³o ku zachodowi. Ja w ostatnim stopniu .os³abienia zostaj¹c by³em w stanie
cz³owieka na po³y uœpionego, gdy zda³o mi siê us³yszeæ odg³os niby wystrzelonej z daleka
harmaty. Mniema³em, i¿ to by³ skutek zbyt natê¿onej imaginacji, i nie uczyni³ przeto ¿adnej
impresji, wtem, gdy ten¿e odg³os mocniej powtórzony us³ysza³em, porwa³em siê w tym punkcie i bez pomocy perspektywy postrzeg³em okrêt ku mnie siê zbli¿aj¹cy.
Z jak¹ radoœci¹ os¹dzony na œmieræ i ju¿ na plac wyprowadzony winowajca wyrok ³aski i odpuszczenia s³yszy, z takim w³aœnie uczuciem obi³ siê o moje uszy g³os z okrêtu przez tr¹bê
morsk¹, ka¿¹cy mi siê podobno zbli¿yæ; nie zrozumia³em albowiem jêzyka. Porwa³em siê do
wios³a, ale os³abione rêce upuœci³y go; postrzegli to z okrêtu i natychmiast spuszczono ³ódŸ;
która zbli¿ywszy siê ku mojej, da³a mi poznaæ z stroju Hiszpanów. Wziêto mnie do ³odzi,
a moj¹ ku okrêtowi majtkowie zbli¿yli. Rzeczy, którem mie³, wniesione by³y na okrêt, ³ódŸ
puszczona na morze.
Kapitan, jakem móg³ z pierwszego wstêpu zmiarkowaæ, cz³owiek dumny, surowy i ma³o mówi¹cy; kaza³ mnie na dó³ zaprowadziæ i daæ posi³ek. Ledwom móg³ skosztowaæ suchara, który przyniesiono, ale kieliszek wina, któregom od lat kilku nie kosztowa³, taki we mnie skutek
sprawi³,. jakbym za¿y³ kordia³u. Gdy wiêc po niejakiej chwili chcia³em wstaæ z ³ó¿ka i podziêkowaæ kapitanowi za uczynnoœæ, a zarazem rzeczy moje odebraæ, us³uguj¹cy mi powiedzia³ francuskim jêzykiem, i¿ rozkaz kapitana by³, aby mnie z izby nie puszczano póty, póki
rzeczy przy mnie znalezione wyegzaminowane nie bêd¹.
Zdjê³a mnie bojaŸñ, ¿ebym nie poszed³ o szkodê; kontent jednak, ¿em ¿ycie zachowa³, uœmierzy³em j¹ i prosi³em tego, który mi us³ugowa³, aby mi powiedzieæ raczy³, w jakim zostawa³em okrêcie z jakimi ludŸmi. Potwierdzi³ mnie w pierwszym zdaniu, i¿ okrêt by³ hiszpañski;
powraca³ z zabranymi w Afryce niewolnikami do Ameryki, aby ich tam odda³ do kopania
kruszców w Potozie. Kapitan zwa³ siê Don Emanuel Alvares y Astorgas y Bubantes. Miejsce,
w którym byliœmy, nie by³o oddalone od brzegów meksykañskich nad piêæ dni drogi; je¿eli
nam wiatry pos³u¿¹.
Resztê dnia strawi³em odpoczywaj¹c w izdebce mojej, nie bez bojaŸni jakowej przygody. Sen
smaczny nieznacznie mnie uspokoi³; nazajutrz zupe³nie czerstwy obudzi³em siê oko³o po³udnia. Dziwno mi by³o, ¿e ¿adnej dot¹d nie mia³em od kapitana rezolucji, gdy wiêc z tej w³aœnie przyczyny w wielkiej zostawa³em niespokojnoœci, otworzy³y siê drzwi nagle, wesz³o do
izby kilku ¿o³nierzy i porwawszy mnie z ló¿ka, wsadzili na nogi kajdany. Chcia³em siê broniæ, ale moc i gwa³townoœæ oprawców moje usi³owania uczyni³a daremne. Nie wiedz¹c, co
siê ze mn¹ dzieje, da³em siê prowadziæ, gdzie chcieli.
Spuœcili mnie na dó³ okrêtu i przykowawszy do sporego ³añcucha w miejscu ciemnym i smrodliwym, zostawili wpó³¿ywego. Nie uwa¿a³em z pocz¹tku, gdzie mnie osadzono; g³osy po83

mieszane jêzyków nieznajomych, p³acz rzewny i jêczenia przerwa³y moj¹ nieczu³oœæ. Przypatruj¹c siê wiêc pilnie nêdznym kompanom, pozna³em, ile ciemnoœæ miejsca pozwoliæ mog³a, ¿em by³ miêdzy Murzynami, których wieziono do kopania kruszców. Chcia³em próbowaæ, je¿eli który nie mówi³ jakiego z tych, które umia³em, jêzyków, ale ¿aden mnie nie zrozumia³; próbowa³em jêzyka Nipuanów - i ten im by³ niewiadomy; p³acz i jêczenie jedynym
by³o wszystkich odg³osem. Dopomog³em im sowicie, a gdy ku wieczorowi przyniesiono strawê, da³ mi nasz stra¿nik po³owê spleœnia³ego suchara; kilka wiader nadpsutej wody by³y naszym wspólnym napojem.

84

ROZDZIA£ TRZECI
Nie spodziewa³em siê nigdy, lubo niedawno w tak okropnej zostaj¹cy sytuacji, ¿eby mnie los
jeszcze okropniejszy czeka³. Owe strzelanie z armaty, którem mniema³ has³em ¿ycia, by³o
wyrokiem nieszczêœcia mojego. W porównaniu teraŸniejszej sytuacji œmieræ, którejm prawie
cudownie uszed³, zdawa³a mi siê byæ portem najszczêœliwszym po przykrej ¿egludze. £zy
by³y moim pokarmem, a rozpacz, która mnie z pocz¹tku wprawi³a w stan nader gwa³towny;
zostawi³a mnie na koniec w zapomnieniu i nieczu³oœci.
Po kilku dniach przyszed³em nieco do siebie; ¿al ciê¿ki nast¹pi³ po rozpaczy i nieczu³oœci.
Myœl niespokojna szpera³a ciekawie w dalszych moich obrotach i lubo by³em przeœwiadczonym, i¿ po to wieziony by³em, a¿ebym w wnêtrz. noœciach ziemi kruszce kopa³, przecie¿ g³os
jakowyœ wewnêtrzny powtarza³ niekiedy, i¿ przyjdzie czas taki, w którym siê to zakoñczy.
I to mnie niepoma³u orzeŸwi³o, gdym sobie przypomnia³, ¿e mia³em zaszyte w szkaplerzu
weksle owe, którem by³ w okrêcie zdoby³. Na tym fundamencie u³o¿y³em plantê uwolnienia
mojego, maj¹c nadziejê, i¿ kiedy¿kolwiek cz³owiek jaki mi³osierny nawiedzi nasze podziemne mieszkanie; a natenczas, upewniwszy go wprzód o znacznej nadgrodzie, dam mu weksel
do zmieniania i tymi¿ pieniêdzmi przez niego niby wykupionym zostanê.
£atwo mi by³o zgadn¹æ przyczynê nieszczêœcia mojego; pochodz¹c¹ z ³akomstwa kapitana, który zapewne chcac z zdobytych skarbów korzystaæ musia³ udaæ przed swoimi ludŸmi, i¿ pozna³
z papierów moich, jako by³em z liczby zbójców morskich albo tych, którzy zakazane - w tamtych stronach towary przewo¿¹. Przypomniawszy sobie ucieczkê z Nipu, stan mój uzna³em sprawiedliw¹ kar¹ niewdziêcznoœci, a umocniony refleksjami, postanowi³em znosiæ jak najcierpliwiej przykroœæ niewoli i ile mo¿noœci korzystaæ z tej próby, któr¹ na mnie los srogi przepuœci³.
Jako¿ przyznaæ mogê, i¿ ten stan najlepsz¹ by³ szko³¹ ¿ycia mojego. Czego Xaoo nie dowiód³,
kajdany hiszpañskie wyperswadowa³y. Nauczy³em siê tam, jak nale¿y przestawaæ spokojnie
na tym, co los zdarza, nie szukaj¹c fantastycznych plant i projektów przysz³ego szczêœcia; jak
niestatecznoœæ umys³u jest Ÿród³em wewnêtrznego niepokoju i istotnych nieszczêœliwoœci; na
koniec, jak zbytnia chciwoœæ dobrego mienia przywodzi do ostatniej nêdzy tych, którzy nie
umiej¹ sobie powiedzieæ, ¿e ju¿ dosyæ.
W tych i podobnych warunkach strawi³em ca³y czas podró¿y mojej. Przew³ók³ siê jej termin
dla niestatecznych wiatrów, a tymczasem g³odem, niewczasem i rozmaitymi niewygodami
strudzeni niewolnicy umierali codziennie, a gdyœmy u brzegów hiszpañskiej Ameryki stanêli,
ledwo ich trzeci¹ czêœæ do pracy zdatnych rachowano.
Stanêliœmy u portu, tam nied³ugo zabawiwszy zaprowadzono nas do Potozu. Najwiêkszym
os³odzeniem nieszczêœcia mojego naówczas by³o zapatrywanie siê na ten œwiat nowy. Ka¿dy
widok by³ niezwyczajny. Zwierzêta, ptastwo, drzewa, zio³a, owoce - wszystko ró¿ni siê od
naszych i w porównaniu wszystko zapewne nas przewy¿sza.
85

ROZDZIA£ CZWARTY
Zwyczajny to jest sposób mówienia, i¿ imaginacja nasza zbyt siê daleko zapêdza i powiêksza
rzecz, której siê bojemy. Gdym wszed³ pierwszy raz w podziemne Potoza pieczary, pozna³em, i¿ ta powszechna maksyma mo¿e mieæ swoje ekscepcje. Okropnoœæ miejsca, stan nêdzny i gorszy od bydlêcego pracuj¹cych niewolników, dzika srogoœæ dogl¹daj¹cych - wszystkie
te z³¹czone okolicznoœci czyni¹ te miejsce zbiorem tego wszystkiego, cokolwiek najnieszczêœliwszym cz³owieka uczyniæ mo¿e. Lubo przygotowany do cierpliwoœci, uczu³em przecie
powszechn¹ w sobie rewolucj¹, gdy mnie w ten grób ¿ywego wpychano.
Trzeba siê by³o, choæ poniewolnie, j¹æ do roboty. Czerstwy jeszcze, bo m³ody, zacz¹³em te
pracowite rzemios³o. Stara³em siê ile mo¿noœci wykonywaæ to wszystko, co mi rozkazowano; nie by³em, jednak tak szczêœliwym, ¿ebym powolnoœci¹ móg³ zmiêkczyæ stalowe serce
urzêdnika, który nas dogl¹da³. G³os lego przeraŸliwy powtarza³y echa podziemnych lochów;
ten zaœ g³os fatalny by³ poprzednikiem ch³osty, winnym i niewinnym zarówno udzielanej.
Gdyby ci, którym z³oto zdaje siê byæ najpotrzebniejszym do ¿ycia ¿ywio³em, ci, którzy na to
wszystkie si³y wywnêtrzaj¹, ¿eby hak najwiêcej kruszcu tego zgromadziæ, gdyby ci, mówiê,
za ka¿dym na upodobany ten kruszec wejŸrzeniem chcieli pomyœleæ, wielu ³zami przy wydobyciu swoim oblany jest, uœmierzyliby chciwoœæ swoj¹, oszczêdziliby miliony nieszczêœliwych ludzi, którzy staj¹ siê ofiar¹ ich ³akomstwa.
Zagrzebany w tych pieczarach, przypomnia³em sobie nieraz, jak nies³usznie gniewa³em siê
na Nipuanów, gdy nasze europejskie narody i mnie samego dzikim zwali. Nie wiedzieli ci
dobrzy ludzie i po³owy przyczyn, dla których ten tytu³ nam siê sprawiedliwie nale¿y. Ze z³oto
nie przynosi szczêœcia - przyk³ad z Nipuanów; ¿e z³oto, dogadzaj¹c zbytkom ma³ej czêœci
obywatelów, za jednego szczêœliwego dziesiêciu nêdznych czyni, to probuje œwiat
Nie mog¹c siê z nikim rozmówiæ stara³em siê nauczyæ jêzyka hiszpañskiego, doœæ ³atwego tym,
którzy po w³osku mówi¹. Jako¿ wkrótce tyle umia³em, ile potrzeba by³o da potocznego dyskursu.
Miêdzy wielu, którzy odwiedzali pieczary nasze, postrzeg³em raz sêdziwego Amerykanina.
Ten, jakem siê potem dowiedzia³, niedaleko Potozu maj¹c swoj¹ w³asn¹ osadê i handlem siê
bawi¹c ,odwiedza³ niekiedy pracuj¹cych niewolników, cieszy³ ³agodnymi s³owy, s³abych opatrywa³ w ich nieuchronnych potrzebach, od wszystkich przeto miany by³ za powszechnego
ojca. Sami nawet dozorcy szanowali go.
Przechodz¹c raz oko³o mnie ów Amerykanin, a widz¹c nad zamiar znêdznionego, da³ mi kilka sztuk tamtejszej drobnej monety. Przyj¹³em z wdziêcznoœci¹, a zdziwiony takowym procederem dzikiego cz³owieka (by³ bowiem z liczby narodów Hiszpanom nie podleg³ych), stara³em siê poznaæ go lepiej i gdy drugi raz przyszed³ i mnie ja³mu¿n¹ opatrzy³, rzek³em:
- Sk¹d pochodzi twoje nade mn¹ mi³osierdzie? - Jesteœ cz³owiek tak jako i ja - odpowiedzia³.
Proste, ale pe³ne najwyborniejszej nauki stawi³y go w oczach moich godnym obywatelstwa
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wyspy Nipu. Zabrawszy z nim przyjaŸñ i poufnoœæ s³odzi³em jego rozmow¹ przykroœæ mojej
niewoli; on, z swojej strony, powzi¹wszy ku mnie dobre serce czêœciej mnie nawiedza³. Nauczy³em siê od niego, i¿ by³ obywatelem, narodu onego i mia³ osadê swoj¹ wzg³¹bsz kraju.
Gdym mu opisywa³ obyczaje i sposób ¿ycia Nipuanów, rzek³ mi, i¿ ta osada wtenaczas zapewne musia³a byæ uczyniona, kiedy Hiszpani Amerykê posiedli.
- Zapewne - rzek³ dalej- któren z naszych nieszczêœliwych kacyków uciekaj¹c z w³asnego
kraju puœci³ siê na morze i tê wyspê zaludni³. Co mi albowiem o Nipuanach powiedasz, zgadza siê zupê³nie z charakterem i sposobem myœlenia dawnych naszych ojcóww. Cokolwiek
b¹dŸ, czyli oni od Amerykanów, czyli od was pochodz¹, zatrzymuj¹, jak widzê, charakter nasz
w³aœciwy i s¹ wiernym wyobra¿enieni tego, co tu siê dzia³o przed przyjœciem Hiszpanów.
W historiach waszych napisano jest, i¿ zastaliœcie w tutejszej ziemi ludzi dzikich, srogich, zapalczywych, zdradnych zabójców; podobno autor z siebie lub sobie podobnych bra³ model takowej definicji. Nie mog¹c poj¹æ skutków waszej industrii, z pocz¹tku mieliœmy was za bogów
albo przynajmniej ze stworzenia doskonalszego od nas rodzaju. ¯eœmy za dyszeniem ogromnego ³oskotu waszej strzelby domów odst¹pili i w lasy uciekli, z tej przyczyny nie mieli racji Europejczycy mianowaæ trwo¿nymi tych, którzy rozumieli, i¿ piorunami na nich rzucacie.
Charakter nasz sk³onny jest do dobroci, ale podleg³y gwa³townym wzruszeniom; st¹d posz³o,
jak zwyczajnie u zbytecznie dobrych, i¿ gdyœcie nas wprawili w rozpacz, byliœcie niekiedy
œwiadkami zbytecznej zemsty i okrucieñstwa. Ale i w tym punkcie kto by nas chcia³ usprawiedliwiæ, niech siê w naszym stanie postawi, a uzna, ¿e nie doœæ siê jeszcze mœcili ci, których najniegodziwszymi podstêpy ³udzono, zdzierano ze wszystkiego, mêczono bez wzglêdu
na fundamencie nie inszego zapewne prawa, tylko zdrady, przemocy i ³akomstwa.
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W wielorakich z owym Amerykaninem dyskursach mia³em sposobnoœæ opowiedzieæ mu
wszystkie ¿ycia mojego przypadki; prosi³em go na koniec, ¿eby myœla³ o sposobie wybawienia mnie z tej niewoli. A ¿e przeœwiadczony o tym zupe³nie zostawa³em, i¿ by³ cz³owiek gruntownie poczciwy, oœmieli³em siê powierzyæ mu, i¿ mia³em na sobie znaczne weksle, którymi
mo¿na by mi siê wykupiæ; ale niewiadomy sposobu mieniania wekslowego, ów Amerykanin
nie œmia³ siê tego podj¹æ; obieca³ jednak w czasie przywieœæ mi Europejczyka, swego przyjaciela, za którego cnotê rêczy³.
Czeka³em owego wybawiciela dwa miesi¹ce i st¹d zacz¹³em wpadaæ w znaczn¹ melancholi¹
i s³aboœæ. Postrzeg³ to ów dobry starzec, i ile mo¿noœci uczêszcza³ do mnie ciesz¹c mnie nadziej¹ przyjazdu owego przyjaciela. Ju¿em zaczyna³ w¹tpiæ o szczeroœci jego, mniemaj¹c, i¿
z mi³osierdzia pró¿n¹ mnie nadziej¹ ³udzi, wtem dnia jednego przybiega do mnie z radoœci¹,
obiecuj¹c, i¿ za dni kilka stawi siê z przyjacielem. Te dni kilka sta³y mi siê kilku wiekami.
Czwartego dnia przyszed³, a z nim cz³owiek ju¿ niem³ody, lecz jeszcze si³ czerstwych i dobrej kompleksji. Strój jego by³ nader prosty. Suknie z szarego cienkiego sukna, bez fa³dów,
z ma³ymi guzikami, kapelusz na g³owie rozpuszczony, w³osy zaczesane, po czêœci ju¿ siwe,
be¿ ¿adnej fryzury, wreszcie wszystko w najwiêkszym porz¹dku i ochêdóstwie. Gdy mnie
pokaza³, przyst¹pi³ ów jego przyjaciel, Gwilhelm kwakr, i nie ruszywszy kapelusza, bez ¿adnego poprzedzaj¹cego uk³onu - rzek³:
- S³uchaj, bracie! ty jesteœ nieszczêœliwy, a ja bogaty, ja ciebie wykupiê; a jak bêdziesz wolnym, mów, czego ci bêdzie potrzeba, dam. Nie dziêkuj : chcesz byæ wdziêcznym, b¹dŸ; nie
chcesz, mnie to nie zaszkodzi. Je¿eli ciê Pan Bóg w dobrym kiedy stanie postawi, pamiêtaj
to drugim czyniæ, co drudzy dla ciebie czyni¹.
Chcia³em mu do nóg upaœæ, ale z gniewem ode mnie odskoczy³, a poszed³szy do urzêdnika,
który nami zawiadowa³, zap³aci³ za mnie tyle troje, ile zwyczanie niewolników taksuj¹. Zdjêto ze mnie okowy, a ów dobry Amerykanin, którego by³ Gwilhelm kwakr na swoim miejscu
zostawi³, zaprowadzi³ mnie zaraz do domu, w którym naówczas mieszka³. Znalaz³em ju¿ tam
gotowe dla mnie suknie i list takowy:
Bracie! Dziêkuj Bogu za wolnoœæ: ludzie s¹ instrumentami Opatrznoœci jego. Za¿ywaj skromnie tego, co tu znajdziesz. B¹dŸ zdrów.
Gwilhelm.
Znalaz³em w liœcie weksel na piêæset funtów szterlingów, co wyniesie oko³o tysi¹c czerwonych z³otych. Chcia³em zaraz bie¿yæ ido Gwilhelma, ale mnie Amerykanin zatrzyma³ powiedaj¹c, i¿ wyjecha³ dla sprawunków i chyba za dwa dni powróci. Ów weksel zda³ mi siê byæ
niepotrzebny, ile maj¹cemu w³asne znaczenie; chcia³em go wiêc oddaæ Gwilhelmowi, który jakem siê dowiedzia³ od Amerykanina - nie bêd¹c informowanym o moich dostatkach, rozu88

mia³, i¿ potrzebowa³em wspomo¿enia. Przestrzega³ mnie jednak w tej mierze dobrze znaj¹cy
Gwilema, i¿ by³oby to mu bolesno. Postanowi³em przeto u siebie, skoro weksle zmieniam.
Obróciæ te pieni¹dze na wykupno drugich niewolników. Jako¿, maj¹c ju¿ sumy niektóre w rêku, uczyni³em zadoœæ temu postanowieniu mojemu.
Nie mog¹c siê doczekaæ pojechaliœmy do owego miasta, gdzie Gwilhelm przebywa³. Przyj¹³
nas z wszelk¹ ludzkoœci¹ i w domu w³asnym pomieœci³. Gwa³t nieznoœny musia³em sobie
czyniæ, ¿eby siê wstrzymaæ od oœwiadczenia wdziêcznoœci wybawicielowi mojemu. On zaœ,
z swojej strony, tak siê ze mn¹ obchodzi³, jak gdyby nawet nie wiedzia³ o tym, co dla mnie
uczyni³.
Dom, w którym mieszka³, dawniej dla wygody handlu od niego kupiony, nie mia³ tych ozdób,
którymi zwyczajnie od drugich siê ró¿ni¹ pomieszkania ludzi bogatych. Ale cokolwiek tylko
do uczciwego obejœcia i zupe³nej wygody imaginowaæ mo¿na, wszystkiego by³o dostatkiem;
porz¹dek zaœ przyzwoity i najwytworniejsze ochêdóstwo nowego szacunku ka¿dej rzeczy
dodawa³o. Sposób myœlenia zgadza³ siê zupe³nie z powierzchownoœci¹ lego i lubo ta z pierwszego wejŸrzeniem osobliwoœci¹ czyni³a odrazê, zyska³, kto j¹ przezwyciê¿y³, poznaniem
najwyborniejszych duszy przymiotów.
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Dowiedzia³ siê od Amerykanina Gwilhelm, i¿ dane od niego piêæset funtów szterlingów obróci³em na wykupno niewolników; wzi¹wszy mnie wiêc jednego dnia na stronê rzek³:
- Bracie! godzieneœ przyjaŸni ludzi dobrych. Wiem, coœ uczyni³ z owymi pieniêdzmi; nakarmi³eœ mnie pociech¹. Od tego czasu mam ciê za syna, miej do mnie zupe³n¹ poufa³oœæ; czego ci tylko teraz albo potem bêdzie trzeba, mów.
Zastanowiwszy siê nieco, tak dalej mówi³:
- Rozumiem, ¿e ciê dziwi, a mo¿e i obra¿a³ z pocz¹tku mój sposób postêpowania, nazbyt prosty i niemanierny. Nie umiem ja, prawda, tak mówiæ, a podobno tak i myœleæ, jak teraŸniejszy zwyczaj ka¿e, ale nie chcê siê w tej mierze przezwyciê¿aæ, tym bardziej ile ¿e nie widzê
po¿ytku z tego przezwyciê¿enia. przyzwyczajony do prostoty gestem, niech mi œwiat pozwoli umrzeæ poczciwym grubianinem. Taiæ, co mamy w sercu, i ³udziæ drugich powierzchownoœci¹ fa³szyw¹ rzecz jest niegodna nie tylko prawego cz³owieka, ale stworzenia, które myœliæ
umie. Moja i mnie podobnych prostota, wiem dobrze, i¿ obra¿a tych, którzy na oœwiadczeniu
zasadzaj¹ uprzejmoœæ; lepiej jednak straciæ cokolwiek na pierwszym wejŸrzeniu ni¿ wszystko, gdy nas lepiej ludzie poznaj¹.
Powieœæ mojego przyjaciela Amerykanina by³a mi pobudk¹ do poznania ciebie; twój stan nieszczêœliwy mówi³ za tob¹, ale kiedyœ siê da³ poznaæ ostatni¹ akcj¹ twoj¹, znieewoli³eœ mnie
ku sobie i gestem twoim przyjacielem. Nie w¹tpiê, ¿e wzajemnoœæ zachowasz; i za pierwszy
punkt twojej ku mnie przyjaŸni to k³adê, abyœ mi szczerze powiedzia³, w czym chcesz, ¿ebym
ci teraz us³u¿y³.
Naœladuj¹c otwartoœæ jego powiedzia³em mu wrzêcz, iŸ najwiêksze teraz by³o moje pragnienie wróciæ siê do Europy, ojczyznê ogl¹daæ, d³ugi sp³aciæ i w ojczystej w³oœci osi¹œæ.
-Jakie¿ masz do tego sposoby ? - rzek³ Gwilhelm. Obieca³em mu pokazaæ zdobyte weksle.
Rzek³ zatem: - Lubo wedle podobieñstwa posesor tych wekslów uton¹³, musia³ mieæ sukcesorów. U¿ywaj¹c wiêc cudzego zbioru czynisz krzywdê dziedzicom, o których mo¿na by siê
dowiedzieæ. Nie rozumiej, i¿byœ móg³ u¿ywac prawa niegodziwego, które nada³o w³asnoœæ
znaleŸcom rzeczy na morzu zginionych. Zwyczaj ten, dzikoœci pe³en, usprawiedliwia zbójectwo. Korzystanie z cudzego nieszczêœcia, choæby by³o prawne, sercom dobrze urodzonym nie
przystoi.
Przerazi³a mnie ta refleksja Gwilhelma. Uzna³em jej s³usznoœæ, ale restytucja zdobyczy odejmowa³a mi sposób zap³acenia d³ugów i ¿ycia uczciwego w ojczyŸnie.
Przynios³em nazajutrz Gwilemowi moje weksle; wzi¹³ je do swego gabinetu i tam niezad³ugo zabawiwszy wyszed³ z weso³¹ twarz¹, a uœcisn¹wszy mnie za rêkê, rzek³:
- Dziêkujê Bogu za ten wielce dla mnie po¿¹dany przypadek. Okrêt ten francuski wióz³ moje
niektóre towary i weksle; od¿a³owa³em je ju¿ by³ dawno, a gdy je Opatrznoœæ w rêku twoim
90

osadzi³a, ustêpujê ci ich z ochot¹. Z wielkim zyskiem wróci³a mi siê strata, gdy tobie dogodziæ mogê. Nie rozumiej, ¿eby mnie ten dar ubo¿y³; mam z ³aski bo¿ej wszystkiego dostatkiem i tê sarnê stratê inszymi korzyœciami dawno ju¿ mam nadgrodzon¹.
Pamiêtny dawniejszych przestróg, nie œmia³em siê rozszerzaæ z podziêkowaniem, ale sk³oniwszy siê nieco, œcisn¹³em serdecznie dobroczyñcê mojego. On zaœ dalej prowadz¹c swój
dyskurs - wiadomy o chêci powrotu do mojej ojczyzny - obieca³ siê jak najprêdzej postaraæ
o sposób przes³ania mnie do Europy.
Jako¿, skoroœmy przyjechali do Buenos Aires, dowiedzia³ siê o okrêcie francuskim, który siê
powraca³ do Marsylii. Da³ mi zaraz o tym znaæ a westchn¹wszy rzek³:
- Muszê ci siê przyznaæ, i¿ te z tob¹ rozstanie siê bolesne mi jest. PrzyjaŸñ moja rada by ciê
tu przytrzymaæ jeszcze, ale ta¿ sama przyjaŸñ ka¿e przenosiæ twoj¹ chêæ nad moje ukontentowanie. Gdyby mnie tu nie przytrzymywa³y interesa, pragn¹³bym ciê mieæ towarzyszem powrotu mojego do Pensylwanii. Rozumiem, ¿eby ci siê i kraj, i obywatele podobali; i lubobyœ
tam nie znalaz³ tej cnoty, tej niewinnoœci co w twojej wyspie, postrzeg³byœ przecie niejakie
mo¿e z Nipuanami podobieñstwo. Darowa³byœ mi zapewne dni kilkanaœcie; ale gdy tu jeszcze przez kilka miesiêcy zabawiæ muszê, nie chcê martwiæ sprawiedliwej i wrodzonej chêci
widzenia ojczyzny twojej.
Przez czas bytnoœci naszej w Buenos Aires dowiedzia³ siê Gwilhelm, i¿ ów kapitan œwie¿o
z okrêtem swoim do portu zawin¹³. Zaniós³ wiêc skargê do s¹du tamtejszego, stawi³ mnie
urzêdownie. Klejnoty i pieni¹dze dekret Gwilhelmowi przys¹dzi³; rz¹dca najwy¿szy prerogatywy wszystkie winowajcy odj¹³, a skonfiskowawszy resztê takimi¿ sposoby zebranych dostatków, od czci honoru i fortuny ods¹dzonego na kopanie kruszców odes³a³. I tak pojecha³
na moje miejsce do Potozu Don Emanuel Alvarez y Astorgas y Bubantes.
Okrêt, na którym mia³em powracaæ, trzy dni tylko mia³ ju¿ w porcie bawiæ; przez ten czas
Gwilhelm z przyjacielem swoim Amerykaninem czyni³ przygotowania do mojej podró¿y. Gdy
czas rozstania nadchodzi³, tak by³ dla mnie nieznoœny, i¿ rozumiej¹c, ¿e tak smutnego po¿egnania nie zniosê, prosi³em Gwilhelma, ¿eby mi pozwoli³ z sob¹ zastaæ. Zda³ siê z pocz¹tku
przestawaæ na moim ¿¹daniu, ale prze³o¿ywszy mi obowi¹zki ka¿dego obywatela wzglêdem
ojczyzny, odrzuci³ proœby moje.
Poszliœmy ogl¹daæ okrêt, który mia³ za dwa dni ruszyæ; wyperswadowa³ mi Gwilhelm, ¿ebym
tam na noc zosta³, obiecuj¹c wraz z przyjacielem jutrzejszego dnia przyjœæ na to miejsce. Z ¿alem po¿egna³em go, a ¿e siê ju¿ zabiera³o ku nocy, po³o¿y³em siê na ³ó¿ko. Z pocz¹tku nieznaczne lubo stoj¹cego - okrêtu ko³ysania czyni³y mi przykroœæ; zasn¹³em na koniec smaczno
i gdym siê a¿ nazajutrz obudzi³, zda³o mi siê, i¿ okrêt za dobrym wiatrem idzie. Porwa³em siê
z ³ó¿ka i gdym wspojŸrza³ oknem, ju¿ brzegów Ameryki nie by³o widaæ. Ogarn¹³ mnie ¿al nieznoœny z straty Gwilhelma i Amerykanina, którychem nawet nie po¿egna³.
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Rzuci³em siê na ³ó¿ko pe³en ¿alu, p³acz¹c rzewnie. Wtem kapitan okrêtu wszed³ do mnie,
a widz¹c niezmiernie strapionego, cieszyæ pocz¹³ dodaj¹c, i¿ Gwilhelm, boj¹c siê zbytniego
rozrzewnienia, by³ przyczyn¹ nag³ego wyjazdu bez wiadomoœci mojej; odda³ mi za tym list
od niego takowy:
Bracie! Oszczêdzam sobie rozrzewnienia, a tobie ¿alu. Wed³ug wszelkiego podobieñstwa ju¿
siê wiêcej nie obaczemy. Czyni³bym ci krzywdê, ¿ebym ciê prosi³ o statek w przyjaŸni; a ¿em
jest twoim przyjacielem, wiesz. ¯yczê ci wszelkiego dobra. Na pami¹tkê zachowania naszego przyjm, co ci ofiarujê.
B¹dŸ zdrów.
Gwilhelm.
Gdym ten list, nie bez wylania ³ez, przyczyta³, oznajmi³ mi margrabia De Vennes (tak siê zwa³
ów kapitan okrê towy), i¿ cokolwiek z sprzêtów w pokoju moim znajdê, wszystko to dla
mojej wygody i zabawy przez Gwilhelma opatrzone i mnie darowane jest. Nie mog³em s³owa przemówiæ, takie by³o naówczas we mnie uczucie ¿alu, podziwienia i wdziêcznoœci...
Cokolwiek do wygody i zabawy s³u¿yæ mog³o, znalaz³em to wszystko, wed³ug opowiedzenia
margrabi, dostatkiem. Pokaza³ skutkiem prosty ów z powierzchownoœci kwakr, i¿ siê zna³
doskonale na tym wszystkim, co najwytworniejszy przemys³ imaginowaæ sobie mo¿e. Garderoba moja by³a wyborna, bielizny najprzedniejszej wielki dostatek - kredens roboty prosteJ,
ale gustownej. Nawet w biurku, w skrzyneczkach, nie by³o takowej szufladki, ¿eby nie zawiera³a w sobie jakowej osobliwoœci. Oprócz tego w szufladzie jednej znalaz³em w pakiecikach porz¹dnie u³o¿onych kilka tysiêcy czerwonych z³otych. Nie zapomnia³ podró¿nej biblioteki: ta nie mnogoœci¹, ale wyborem wielce by³a szacowna.
Ba³em siê, a¿eby tak wspania³a darowizna nie by³a okazj¹ przykroœci jakowej Gwilhelmowi,
ale mnie upewni³ kapitan, wiadomy sytuacji jego, i¿ Gwilhelm by³ jeden z najbogatszych
kupców Pensylwanii; jego dostatki by³y niezmierne. Wielu ju¿ on podupad³ych wydŸwign¹³
z ostatniej toni. Znajdowa³ zaœ w dobrym rz¹dzie i przystojnej oszczêdnoœci Ÿród³o niewyczerpane dobrze czynienia.
Charakter Francuzów jest towarzyski: pierwszy wstêp margrabiego oszczêdzi³ mi nudnoœæ
oœwiadczeñ i ceremonii towarzysz¹cych zwyczajnie poznaniu. By³ to cz³owiek m³ody, nie
maj¹cy jeszcze lat trzydziestu; postaæ jego by³a kszta³tna, u³o¿enie mi³e, twarz piêkna; ca³a
powierzchownoœæ oznacza³a cz³owieka dobrze urodzonego, grzecznego i znaj¹cego œwiat.
Rzeœkoœæ i doœæ obfita wymowa stawia³a mi go w oczach takim, jakich sobie zwyczajnie
Francuzów figurujemy - grzecznego trzpiota, ca³e natê¿enie umys³u obracaj¹cego na fraszki,
gardz¹cego istotnymi sentymentami przyjaŸni lub kochania, wyœmiewaj¹cego wszystko,
wszystkich i wszêdzie, nape³nionego prewencj¹ dumy narodowej, zapatruj¹cego siê z wzgard¹
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na to wszystko, co za Renem, za morzem lub Górami Pirenejskimi, statecznego w samym
tylko dziwactwie, pos³usznego samej tylko modzie, kochaj¹cego samego siebie.
Na tym wiêc fundamencie postanowi³em obchodziæ siê Ÿ margrabi¹ grzecznie, ale ostro¿nie,
bawiæ siê mi³ym jego posiedzeniem, ale strzec siê podejœcia. Jako¿ pierwsze dni ¿eglugi naszej takem z nim przepêdzi³, i¿ ca³a konwersacja nasza schodzi³a na fraszkach; nawet gdy
postrzega³em, i¿ dyskurs zmierza³ do rzeczy powa¿nych, a przeto potrzebuj¹cych uwa¿nego
rozmys³u, nie chc¹c czyniæ przykroœci margrabiemu, nieznacznie zwraca³em go do materii
potocznych.
Dnia jednego zgada³o siê o Nipuanach; nie by³em naówczas panem rozrzewnienia mojego.
W obfitoœci serca zacz¹³em wielbiæ ich przymioty, ich dobroæ, ich obyczaje, a chc¹c je tym
lepiej wychwaliæ wpad³em w doœæ ¿ywe porównanie z defektami naszymi: Nieznacznie takem siê w dyskursie rozszerzy³, i¿ ka¿dy naród europejski dosta³ nie nazbyt pochlebn¹ definicj¹; ludzie zaœ w szczególnoœci jeszeze gorzej traktowani zostali.
S³ucha³ cierpliwie nieoszczêdnej dysertacji margrabia i gdyœmy siê sami tylko zostali, z okazji œwie¿ego dyskursu tak do mnie mówiæ pocz¹³;
- Nie bêdziesz mi waszmoœæ pan mia³ za z³e, je¿eli cokolwiek powiem stosuj¹cego siê do
poprzedzaj¹cych jego maksym uwag i opisów. Nie przeczê, ¿e naród Nipuanów jest tak doskona³ym, jak tylko ludzka natura znieœæ mo¿e, lubo i tam znaleŸli siê tacy, których musiano
ukamienowaæ. Ale zdaje mi siê, iŸ ich widok nadto Europeanów w oczach waszmoœæ pana
upodli³.
Nie trzeba wyci¹gaæ po ludziach ostatniego stopnia doskona³oœci, bo takim sposobem nie
znajdziemy ¿adnego, którego byœmy uznali godnym naszego przywi¹zania; a ¿e przyjaŸñ rodziæ siê zwyk³a z niejakiegoœ miêdzy ludŸmi . podobieñstwa, ten, który samych tylko istotnie
doskona³ych szuka, odkrywaæ zda siê zbyteczn¹ mi³oœæ w³asn¹, przez któr¹ sam siê byæ doskona³ym s¹dzi.
Nie znajdziesz waszmoœæ pan Nipuanów w Europie; musisz jednak ¿yæ z ludŸmi; ¿yæ nie
znaj¹c s³odkich wiêzów przyjaŸni niepodobna, musisz wiêc szukaæ przyjaciela; nie zatrudniaj wiêc sobie szukania tego, nie czyñ go niepodobnym. Mniej niedoskona³y niech tylko
bêdzie celem troskliwoœci takowej, bêdziesz szczêœliwym, bo znajdziesz przyjació³.
Widzia³eœ naród dobry, rzetelny, sprawiedliwoœæ kochaj¹cy; ¿e wiêc przyzwyczajonego do
takowych widoków obra¿a to, na co teraz patrzeæ musisz, nie dziwujê siê, bo wchodzê w wewnêtrzn¹ jego sytuacj¹. Ale dla tej¿e samej przyczyny biorê œmia³oœæ przestrzec go, abyœ siê
zbytecznie nie otwiera³ z tym, co myœlisz, mo¿e to albowiem waszmoœæ panu w niejednej
okolicznoœci zaszkodziæ. Ma³o jest teraz takich ludzi na œwiecie, którzy dobrze myœl¹; mniej,
którzy œmi¹ mówiæ, co myœl¹; a zatem, lubo dobroæ serca nie ka¿e tego taiæ, co siê wœród nas
dzieje, roztropnoœæ jednak czêstokroæ nie pozwala wyjawiaæ tego, co myœlemy.
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Spad³a z oczu moich zas³ona, gdym us³ysza³ tym sposobem mówi¹cego kapitana. Nie mog³em tego pod¹æ, jak siê móg³ zgodziæ z powierzchownoœci¹ udatn¹ i kszta³tn¹ umys³ sêdziwy. Podziêkowawszy mu przeto za wielce zbawienn¹ przestrogê, odkry³em przyczynê podziwienia, ¿e pod postaci¹ modnego kawalera znalaz³em prawdziwego filozofa.
- Nie chlubiê siê tym - odpowiedzia³ margrabia -ani sobie przyw³aszczyæ mogê tak wspania³ego tytu³u, ale je¿eli pierwszy, który siê filozofem nazwa³, chcia³ siê pokazaæ przyjacielem
m¹droœci, ja siê tym przynajmniej kontentowaæ bêdê, ¿em jest przyjacielem filozofii 1 Zmierzaæ ku doskona³oœci filozof usi³uje, ale zna to dobrze, i¿ byæ doskona³ym nie mo¿e. Którzykolwiek wiêc, na b³ahych rozumu w³asnego fundamentach zasadzeni, gardz¹ tym, czego poj¹æ nie mog¹, a œni¹ twierdziæ, ¿e wszystko pojêli, tacy nie tylko nazwiska filozofów, ale stworzenia rozumnego niegodni.
Zadziwienie twoje, i¿ znalaz³eœ cz³owieka m³odego, modnie ubranego, ¿yj¹cego wygodnie,
nie gardz¹cego jednak nauk¹ i uwagami filozofii, pochodzi z dwojakiej prewencji. Pierwsza
sêdziwemu tylko wiekowi przypisuje m¹droœæ, druga zbyt ogólnie definiuje narody.
Co do pierwszej, zdaje siê rzecz przyzwoita i wed³ug zwyczajnego trybu, i¿ poniewa¿ ¿ywoœæ
pasyj nie daje miejsca zdrowej i rozs¹dnej uwadze, te gdy z czasem ostygn¹, otwiera siê dopiero
pole umys³om do przyzwoitego s¹dzenia o rzeczach; doœwiadczenie w³asne wspiera uwagi. Rz¹d,
czy towarzystwa politycznego, czy w³asnej familii, przymusza do zastanowienia siê nad ka¿dym
krokiem, aby nasz b³¹d nam nie by³ przyczyn¹ obelgi, nam podleg³ym okazj¹ zgorszenia.
St¹d w starcach cierpliwoœæ w szukaniu i docieczeniu przyczyn ka¿dej rzeczy, ostro¿noœæ
w rozstrz¹saniu i doœwiadczaniu, czyli siê nie pomylili, trwa³oœæ w dzia³aniu tego, o czym s¹
przekonani, ¿e dobre i sprawiedliwe. Wiek m³ody nie ma tych po¿ytków, ale wnosiæ st¹d nie
nale¿y, i¿by aplikacj¹ nie móg³ tego zyskaæ, co starcy wiekiem. Cz³owiek m³ody, uwa¿ny,
aplikuj¹cy siê, podobnym siê staje do ziemi owych krajów, gdzie ¿ywsze s³oñca promienie
nie ka¿¹ z ¿niwem jesieni czekaæ.
Zbyt ogólne definiowanie jest prewencj¹ o charakterze w powszechnoœci narodów. B³¹d twój,
jako sam przyznajesz, wzglêdem mnie z tego Ÿród³a pochodzi³. Przeœwiadczonym u siebie
bêd¹c, i¿ ka¿dy Francuz jest letkomyœlny i p³ochy, ludzkoœæ moj¹ wzglêdem ciebie os¹dzi³eœ
nieuwa¿n¹ grzecznoœci¹, a mo¿e i ob³ud¹. Nie przecz ja temu, i¿ ¿ywoœæ krwi naszej daje
pochop do takich refleksji, ale gdy te siê zapêdzaj¹ zbyt daleko, nie zawadzi zbyteczn¹ porywczoœæ uprzedzonej imaginacji zatrzymaæ. Ta¿ sama ¿ywoœæ, która bywa w jednych letkomyœlnoœci i niestatku przyczyn¹, ta, mówiê, ¿ywoœæ rodzi w drugich uprzejmoœæ, dobroczynnoœæ, otwartoœæ, ³agodnoœæ - cnoty istotne cywilnej wspo³ecznoœci.
Grzecznoœæ, lubo sama przez siê nie mo¿e iœæ w komput przymiotów istotnych duszy, ta
grzecznoœæ jest jednak okras¹ wszystkich przymiotów. Sposób dobrze czynienia uprzejmy
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i mi³y w dwójnasób zdaje siê przymna¿aæ szacunek dobrodziejstwa. Wielbiemy surowoœæ
dzikiej cnoty Katona, ale nas bardziej obchodzi ³agodnoœæ Sokratesa. Tamten z poszanowaniem wstrêt jakiœ wznieca, ten naœladowaæ i kochaæ siê ka¿e,
Dajmy to, i¿ letkoœæ jest cech¹ w³aœciw¹ charakteru francuskiego - nie mo¿na st¹d wnosiæ, i¿
ka¿dy Francuz jest letkomyœlnym. Chciej siê tylko dobrze ludziom przypatrzyæ: znajdziesz
Francuzów statecznych, Niemców trzeŸwych, Hiszpanów pokornych, Moskalów szczerych...
Twego narodu, nie wiem, czy to jest pochwa³¹, i¿ w³aœciwego swojego charakteru nie ma.
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Na tych i podobnych dyskursach zszed³ bez uprzykrzenia czas ¿eglugi. Wiatry s³u¿y³y nam
jednostajnie; towarzystwo kapitana okrêtu i jego oficerów s³odzi³y przykroœæ zwyczajn¹ takim przeprawom. Ca³e zgromadzenie, a ¿e tak rzekê, ma³a rzeczpospolita tego okrêtu, wszyscy wspólnie ujêci ³askawym i uprzejmym obchodzeniem wodza swojego, ¿yli w zgodzie
przyk³adnej i odbywali z ochot¹ pracowite obowi¹zki swojego stanu.
Po kilku niedzielach ¿eglugi, omin¹wszy Wyspy Kanaryjskie, weszliœmy w cieœninê Gibraltaru. Pierwszy widok brzegów europejskich niewypowiedzian¹ nape³ni³ mnie radoœci¹. Czu³y
na wszystkie wzruszenia moje kapitan wchodzi³ w uczestnictwo tego ukontentowania, da³ mi
jednak nieznacznie do wyrozumienia, jak jest rzecz po¿yteczna nie daæ siê zbytecznie uwodziæ pasjom; doda³ i to i¿ ciê¿sza rzecz umieæ wytrzymaæ pomyœlnoœæ niŸli nieszczêœcie.
Pyta³ siê mnie na koniec, jakie by³y moje zamys³y, skoro zawiniemy do portu w Kadyksie. Odpowiedzia³em, i¿ chcia³em tylko przejechaæ Hiszpani¹, w Francji ma³o co zabawiæ, a jak najspieszniej do ojczyzny mojej powróciæ. Ofiarowa³ mi siê byæ towarzyszem podró¿y do samego Pary¿a.
Nieskoñczenie by³em ukontentowany z tego oœwiadczenia i zobaczywszy niektóre ciekawoœci
miasta Kadyks, gdyœmy ju¿ wszystko przygotowali do podró¿y Œródziemnym Morzem zmierzaj¹c ku Marsylii, nag³e rozkazy przymusi³y margrabiego odmieniæ przedsiêwziêcie. Odebra³ albowiem ordynans zawieŸæ bêd¹cego ju¿ w Kadyks konsula francuskiego do Smyrny; ¿e zaœ czas tej
podró¿y by³ przepisany, nie móg³ nawet do Marsylii wyboczyæ, ¿eby mnie tam wysadzi³.
Po¿egnanie nasze wielce by³o smutne, ile ¿em przewidzieæ nie móg³, kiedybyœmy siê znowu
zobaczyæ mogli. Rozstanie to bolesne przywiod³o mnie do prowadzenia przez kilka czasów
pustelniczego prawie ¿ycia. Nikomu nie znajomy, nie chcia³em siê z nikim poznaæ, lubo sposobnoœæ mia³em do tego mieszkaj¹c w najprzedniejszej austerii miasta. Chodzi³em do sto³u,
gdzie tak cudzoziemcy, jako i domowi jadali razem, a tymczasem weksle wszystkie pos³a³em
do Pary¿a i za rad¹ margrabiego z³o¿y³em u jednego z najs³awniejszych bankierów. Chc¹c zaœ
za przybyciem do Pary¿a d³ugi uspokoiæ, zmyœli³em sobie nazwisko barona de Graumsdorff,
¿eby dowiedziawszy siê o dojœciu wekslów pod pierwszym imieniem nie przyaresztowali je
w niebytnoœci mojej.
Mimo zbawienne przestrogi mojego przyjaciela nie mog³em siê w tym przezwyciê¿yæ, ¿ebym
nie powstawa³ w konwersacji przeciw zdro¿noœciom narodów europejskich,, nie zgadzaj¹cych
siê w niczym z ow¹ cnotliw¹ prostot¹ Nipuanów. S³uchali tych powieœci z wiêkszym jeszcze
zadziwieniem ni¿ ciekawoœci¹ sto³ownicy. Sposób odzie¿y mojej zarywaj¹cej nieco mody
nipuañskiej, uk³ony tylko od rêki, bez zdjêcia kapelusza, szczeroœæ zbyt otwarta, wszystko
to, jakem uwa¿a³, zbyt wielk¹ czyni³o impresj¹ w tych, którzy mnie s³uchali. Gdym zaœ
o Amerykanach mówi³ i rozwodzi³ siê szeroce nad okrucieñstwem prze³o¿onych, sz³y im
w niesmak dyskursa moje.
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Ju¿em trzeci tydzieñ mieszkania mojego w tym mieœcie koñczy³, gdy powracaj¹c z wieczornej przechadzki, w bramie otoczyli mnie ¿o³nierze; gwa³tem broñ z rêku wydar³szy wsadzili
mnie w kryt¹ kolaskê i noc¹ zaprowadzili do zamku nad morzem, o mil kilka od miasta. Siedzia³em tam z wielk¹ niewygod¹ blisko dwóch miesiêcy, nie mog¹c do nikogo s³owa przemówiæ. Ten, który mi jeœæ raz na dzieñ przynosi³, postaæ mia³ jakby umyœlnie dla stra¿nika
katuszy sporz¹dzon¹. Wszystkie pytania moje zbywa³ milczeniem i jedyne s³owo, które co
dzieñ z ust jego wychodzi³o, by³o przy zamykaniu drzwi na noc : adios.
Po wysz³ych kilku niedzielach wziêto mnie z wielkim. milczeniem z tego miejsca, wsadzono
w powóz podobny pierwszemu i tym sposobem po kilku dni nocnej zaw¿dy podró¿y przyjecha³em do miasta wielkiego, o którym dowiedzia³em siê potem, ¿e by³a Sewilia. Do lepszego
i wygodniejszego ni¿ przedtem wsadzony by³em wiêzienia; stra¿nik, stary, wysch³y, wysoki,
ponury, nawet mi adios nie powiedzia³ i doœæ mizernie, najwiêcej cebul¹, czêstowany, bez
ksi¹¿ek, pióra, papieru i ka³amarza przesiedzia³em miesiêcy cztery w izbie, której szczup³e
okienko wy¿ej by³o nierównie od mojej g³owy; a choæby i przez nie patrzeæ mo¿na by³o, nic
bym nie obaczy³, mur by³ albowiem gruby na kilka ³okci, a okno nie mia³o obszernoœci i na
pó³, a dwie z sztab ¿elaznych kraty ledwo pozwala³y wkradaæ siê jakiej¿kolwiek jasnoœci.
Ju¿em rozumia³, ¿e zapomniany od ca³ego œwiata, resztê dni moich nieszczêœliwych w tej
ciê¿kiej niewoli skoñczê, gdy dnia jednego stra¿nik nic nie mówi¹c wzi¹³ mnie za rêkê, a prowadz¹c przez wiele d³ugich, ciasnych i ciemnych korytarzów przywiód³ do izby doœæ sporej,
któr¹ jedne tylko okno krat¹ obwiedzione niewiele oœwieca³o. Mury by³y obna¿one i razem
z sklepieniem tak zaczernia³e, jakby je dym pochodni lub ogniska przykopci³; na œrodku sta³
stó³ czarnym suknem okryty, przy jednym rogu krzes³o skórzane z porêczami, zydle drewniane woko³o, a na stole krucyfiks.
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Zostawiony sam w tym okropnym miejscu, czeka³em z bojaŸni¹ dalszych wyroków losu.
Wtem drzwi siê otworzy³y z trzaskiem i wszed³ w czarnym p³aszczu cz³owiek jeszcze wy¿szy,
jeszcze suchszy, jeszcze bledszy od mego stra¿nika; za nim, tak¿e w czarnych p³aszczach,
sz³o czterech; na koñcu musia³ iœæ pisarz, mia³ bowiem u pasa wisz¹cy ka³amarz i w rêku
papiery.
Zasiedli miejsca oko³o sto³u, a najpierwszy, który na krzeœle usiad³, kaza³ mi siê przybli¿yæ,
klêkn¹æ, oczy spuœciæ, rêkê podnieœæ. Uczyni³em, co kaza³: dyktowa³ za tym formularz przysiêgi, jako wiernie, szczerze, dok³adnie, dostatecznie, nale¿ycie i przyzwoicie odpowiedaæ
bêdê na zadawane mi pytania.
By³o ich bardzo wiele. Najpierwsze: z którego kraju jestem i jak siê zowiê? Chc¹c rzeteln¹
prawdê powiedzieæ przyzna³em siê, ¿em zmyœlone nazwisko nosi³, moje zaœ prawdziwe Doœwiadczyñski. Nie przyzwyczajony do naszych nazwisk pisarz za pi¹tym a¿ razem wpisa³
i w akta ingrosowaæ potrafi³ moje przezwisko, i to jeszcze musia³em je sylabami dyktowaæ.
Insze pytania œci¹ga³y siê do wszystkich spraw ¿ycia mojego, a gdy przysz³o do dyskursów
u sto³u w austerii miasta Kadyks powtarzanych, uwa¿a³em, i¿ sêdziowie powiêkszali atencj¹
i najdok³adniejsz¹ chcieli mieæ informacj¹.
Gdy przysz³o czyniæ wzmiankê o mojej wyspie, zacz¹³em szeroce opisywaæ obyczaje, rz¹d,
sposób ¿ycia, myœlenia obywatelów Nipu; ich przymioty, ich cnoty zacz¹³em wys³awiaæ op³akuj¹c nieszczêœcie moje, ¿em siê od tak zbawiennego towarzystwa oddali³. Zrazu s³uchali
mnie pilnie, a gdym by³ prawie na po³owie naj¿ywszego opisu, ów powa¿ny sêdzia, zapomniawszy wspania³oponurej reprezentacji swojej, wielkim g³osem tak siê œmiaæ pocz¹³, i¿
ledwo z krzes³a nie zlecia³; dopomogli mu szczerze jego asesorowie; jam oniemia³.
Wtem jeden, wstawszy z miejsca swego i ledwo mog¹c iœæ od œmiechu, wzi¹³ mnie za rêkê,
wypchn¹³ z izby i drzwi za sob¹ zamkn¹³. Jeszcze wiêcej jak przez pó³ godziny trwa³ ten
œmiech dla mnie niepojêty. Zadzwoniono w izbie; przyszed³ do nich mój stra¿nik, a odebrawszy, jakem siê domyœla³, instrukcj¹, co mia³ ze mn¹ czyniæ, sprowadzi³ mnie ze wschodów
do inszej izby, tam wsadzono mi na rêce pêta, przyszed³ wkrótce cerulik i najprzód ostrzyg³
w³osy, potem g³owê zupe³nie ogoli³.
Z pocz¹tku nie wiedzia³em, co siê ze mn¹ dzieje. Po tej ostatniej ceremonii pozna³em, i¿
by³em os¹dzony za szalonego. Zaszed³ wóz nie bawi¹c - natrz¹sn¹wszy trochê s³omy wsadzono mnie nañ i tym sposobem zajecha³em do szpitala g³upich. Musiano powiedzieæ starszemu, ¿e nie by³em z rodzaju g³upich szkodliwych, bo mi zaraz na pierwszym wstêpie pêta
z r¹k zdjêto i osadzono w k¹cie bardziej do klatki ni¿ izby podobnym. Ba³em siê zwyczajnej,
jakem s³ysza³, przy takowym wejœciu ceremonii, ale na moje szczêœcie nie by³o tego zwyczaju w Sewilii, ¿eby plagi na przywitaniu dawaæ.
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Przyniesiono mi na kolacj¹ ry¿u trochê, suchar i dzbanek wody. Przyuczony ju¿ do tych przysmaków, jad³em smaczno. Gdy noc przysz³a, po³o¿y³em siê na s³omie. Nowa postaæ sytuacji
mojej d³ugo nie da³a mi oczów zmru¿yæ, przyzwyczajony jednak do nieszczêœcia, nie wpada³em w rozpacz; owszem, zda³o mi siê to, czego doœwiadcza³em, ul¿eniem sytuacji przesz³ej.
Niepodobna, mówi³em sam sabie, ¿eby tutejsi starsi, urzêdnicy, lekarze, nie mieli kiedy¿kolwiek poznaæ tego, ¿em ja nie szalony, gdy zaœ poznaj¹, odzyskam wolnoœæ.
¯e zaœ powieœæ o Nipuanach uczyni³a mnie szalonym, a bardziej podobno jeszcze maksymy
od nich powziête, uczyni³em przeto mocne u siebie postanowienie, le¿eli nie tak ¿yæ, przynajmniej tak gadaæ jak i drudzy. W Nipu gada³em i myœla³ po europejsku - os¹dzili mnie za
dzikiego; w Europie chcia³em po nipuañsku sobie poczynaæ - zosta³em szalonym. Ta refleksja, stawiaj¹c mi przed oczy osobliwoœæ logu mojego, wprowadzi³a mnie nieznacznie w dobry humor; ledwom móg³ na koniec œmiech przezwyciê¿yæ patrz¹c siê na moj¹ ogolon¹ g³owê i miejsce, gdzie mnie nauki owego dobrego mistrza Xaoo osadzi³y.
Nazajutrz rano przyniesiono mi naczynie pierza i pêk we³ny do czesania; oddawca pokaza³
mi doœæ wyraŸnym gestem, i¿ lenistwo w tym domu karz¹. Odby³em tego dnia i nastêpuj¹cych pracê ³atw¹ do wykonania. Nawiedzali mnie i moich kompanów mi³osierni ludzie; ja³mu¿n¹ ich opatrywa³em nieodbite potrzeby i ³agodzi³em niekiedy surowoœæ nieobyczajnych
dozorców naszych.
Kapelan miejsca tego, staruszek przystojny, cieszy³ mnie czêstokroæ w utrapieniu, alem go
przeprzeæ nie móg³ nigdy w tym punkcie, ¿em nie by³ szalonym. Prawi³ mi egzorty o dopuszczeniu bo¿ym, o rezygnacji, któr¹ mieæ powinien ten, który rozum z dopuszczenia bo¿ego
straci³; bako moje niedowiarstwo najwiêkszym jest znakiem szaleñstwa; jako, na koniec,
wiêkszym by³ dowodem mojego g³upstwa wyrok starszych ni¿ wszystkie, którem tylko móg³
daæ, przeciwne proby. Tak zaœ to mówi³ z serca, i¿ mo¿e by by³ i wyperswadowa³ drugiemu
szaleñstwo. Widz¹c, ¿e go ¿adnym sposobem racjami moimi nie skonwinkujê, prosi³em, ¿eby
przyprowadzono doktora, który by wyegzaminowawszy wszystko nale¿ycie, da³ s¹d o mojej
sytuacji.
Przyszed³ cz³owiek letni, w wielkiej peruce, w wielkim kapeluszu, w wielkim p³aszczu,
z wielkimi na nosie okularami, wzi¹³ mnie za rêkê, próbowa³ pulsu, spojŸrza³ dwa razy
w oczy, ruszy³ potem g³ow¹ kilka razy, oczy zamkn¹³; w tym stanie przetrwawszy mo¿e dwie
minuty obróci siê do starszego, rzek³ powa¿nie: „Szalony”, i z izby wyszed³. Ten wyrok
w tak¹ mnie z³oœæ wprawi³, i¿ by³bym owego doktora dogna³ i ukara³, gdybym siê nie ba³
przez tê¿ sam¹ akcj¹ potwierdzenia zdania jego.
Siedzia³em spokojnie kilka niedziel po tym przypadku, gdy razu jednego postrzeg³em, i¿ cudzoziemcy na ogl¹danie szpitala naszego przyszli. Niech ka¿dy imaginuje sobie, jaka radoœæ
wskróœ przeniknê³a serce moje, gdym postrzeg³ margrabiego De Vennes. Pad³em mu do nóg;
on stan¹³ jak martwy, a podniós³szy mnie z ziemi, gdy sil dowiedzia³ o moich przypadkach,
pobieg³ natychmiast do najwy¿szego rz¹dcy i w dwie godziny powróciwszy z rozkazem uwolnienia, do stancji mnie swojej zaprowadzi³.
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Tyle razy doznawszy najosobliwszych fortuny odmian, ledwom móg³ z pocz¹tku wierzyæ,
¿e to, co widzia³em i czu³em, by³o na jawie. Dzie³a dobroczynne, sposób postêpywania
³agodny, sentymenta gruntowne przyjaciela mojego da³y mi uczuæ szczêœliwoœæ w jego najpo¿¹dañszym towarzystwie. Nied³ugo bawi¹c porzuciliœmy Sewili¹, sto³eczne nuasto Andaluzji. Kraj ten fest przedziwny, gdyby mi go nie obmier¿a³o przypomnienie nieszczêœliwych przypadków.
Stanêliœmy wkrótce w Madrycie, gdzie nieed³ugo przemieszkawszy puœciliœmy siê ku Francji, a przebywszy Góry Pirenejskie, w swojej ojczyŸnie przywita³ mnie margrabia. Nie zastanawiam siê nad opisaniem krajów i miast; zostawujê ten obowi¹zek geografom. Przejechawszy przez wielk¹ czêœæ Francji, stanêliœmy w Pary¿u; tam odkry³em w³asne moje nazwisko,
d³u¿ników tak moich, jako i pana Fickiewicza uspokoi³em; resztê kapita³u z przeda¿y rzeczy,
z mieniania wekslów, blisko na milion wynosz¹cego, przes³a³em do Polski przez bankierów.
Mimo chêæ odwiedzenia ojczyzny, zatrzyma³em siê przez kilka niedziel w Pary¿u dla korzystania z towarzystwa margrabiego. Pozna³em wielu godnych i ze wszech miar szacownych
ludzi uczêszczaj¹cych do domu jego i usta³a tym bardziej we mnie owa prewencja zbyt powszechnie definiuj¹ca narody. Znalaz³em wœród Pary¿a mêdrców nie dumnych, bogaczów nie
wynios³ych, panów przystêpnych, bogobojnych bez ¿ó³ci, rycerzów bez samochwalstwa.
Tak mnie ujê³o mi³e margrabiego domu towarzystwo, i¿em siê na koniec ju¿ by³ determinowa³ w Pary¿u osieœæ. Otworzy³em mu myœl moj¹ prosz¹c o radê wzglêdem dalszego interesów u³o¿enia, alem tak¹ od niego us³ysza³ odpowiedŸ
- Je¿eli, czemu wierzê, chêæ przestawania ze mn¹ jest jedn¹ z pobudek twoich, mój przyjacielu, do zamieszkania siê w Pary¿u, projekt takowy zbyt jest dla mnie podchlebny, ¿ebym ci
nie mia³ byæ wdziêcznym. Gdybym siê w tej mierze serca mojego pyta³, zapewne doda³oby
mi nowych pobudek do zatrzymania ciê z nami. Ale przyjaŸñ szczera zwyk³a czyniæ ofiarê
w³asnego ukontentowania, gdy idzie o zachowanie istotnych obowi¹zków.
Jesteœ winien ojczyŸnie twojej istnoœæ cywiln¹. Imiê obywatela w umyœle prawym nie jest
czczym nazwiskiem. Ci¹gnie za sob¹ ten charakter wielorakie obowi¹zki. Pierwszy i w którym siê wszystko zamyka: byæ jej ile mo¿noœci u¿ytecznym. Nie ten tylko us³uguje krajowi
swemu, który go mê¿nie broni lub dobrze rozrz¹dza: w podziale obowi¹zków s¹ stopnie wiêksze i mniejsze; nie masz takiego obywatela, który by do którego z nich nie nale¿a³. Urodzenie twoje zacne stawia ciê w poczcie celniejszym; talenta eksperiencj¹ wydoskonalone czyni¹ ciê zdolnym do s³u¿enia krajowi. Mo¿e to byæ, i owszem, ledwo nie zapewne bêdzie, i¿
s³u¿¹c nie doczekasz siê nadgrody, zwyczajnie teraz zas³ugom odmówionej ; ale stanie ci
naówczas za wszystko prawdziwa poczciwych ludzi konsolacja, ¿eœ uczyni³ to, co ci czyniæ
nale¿a³o. Z tych powodów mówiê do ciebie za tob¹, ale przeciw sobie. Niebytnoœæ twoja bê100

dzie mi przykra, ale j¹ s³odziæ bêdê wspomnieniem Doœwiadczyñskiego, cnotliwego przyjaciela, u¿ytecznego obywatela obczyŸnie swojej.
Nie by³o co odpowiedzieæ na takowe zagadnienie. W kilka dni, rozrz¹dziwszy interesa, nie
bez ¿alu rozsta³em siê z margrabi¹.
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Diariusz podró¿y z Pary¿a do Warszawy nie bawi³by czytelnika. Przypadku ¿adnego osobliwego nie mia³em, czasy by³y piêkne, droga dobra. Stan¹³em w Warszawie 14 maja w samo
po³udnie. Prezentowany by³em u dworu, przyjêty od panów ³askawie, od dam mile, od
wszystkich z ciekawoœci¹ i upragnieniem, ¿eby wiedzieæ jak najdok³adniej moje przypadki,
o których ju¿ dawniej by³a wieœæ przysz³a z zwyczajnymi przydatkami.
Osobliwoœæ uczyni³a mnie modnym; i to do mody nie zaszkodzi³o, i¿ wiedziano, ¿em skarbu
zdoby³. Zbywa³em naprzykrzon¹ Warszawy ciekawoœæ; szczêœciem przyjecha³ Angielczyk,
impet ciekawoœci w tamt¹ siê stronê zaraz obróci³, jam odetchn¹³ po piêtnastodniowych konfesatach.
Wsparty wielow³adn¹ protekcj¹, uspokoi³em kredytorów, oswobodzi³em Szumin i wszystkie
moje dziedziczne wioski; resztê kapita³ów bogatemu, ale rz¹dnemu panu da³em na prowizj¹.
Udawszy siê do trybuna³u wygra³em zupe³nie sprawê z owym moim plenipotentem, który
prawnymi wybiegi chcia³ siê przy posesji kilku wiosek moich utrzymaæ. Szczêœciem natrafi³em na taki trybuna³, gdzie nie solenizowano imienin, ksi¹dz prezydent nie mia³ siestrzeñca,
a deputaci nie potrzebowali na powrót cudzych kolasek.
Pierwszy raz gdym do Szumina, ju¿ mojego, przyjecha³, ogl¹da³em z niewymownym ukontentowaniem wszystkie te miejsca, które rru przypomina³y okolicznoœci rozmaite m³odego
wieku mojego. Lasek ów i strumyk przypomnia³ Juliannê, staw - przypadek w jej oczach;
pokoiki przy oficynie - edukacj¹ sentymentow¹ Damona. Starzy s³udzy obca i matki p³akali
na mnie patrz¹c; poddañstwo weso³ynu okrzykami g³osi³o powrót prawdziwego dziedzica.
Osiad³em z radoœci¹ na wsi, tumultu miejskiego, niewczasów ustawicznej w³óczêgi a¿ nadto
œwiadom. W przeci¹gu lat dziesiêciu dworak w Warszawie, w Pary¿u galant, oracz w Nipu,
niewolnik w Potozy, szalony w Sewilii - zosta³em w Szuminie filozofem.
Najprzód, a¿ebym mia³ w œwie¿ej zaw¿dy pamiêci szczêœliwoœæ obywatelów Nipu i œwiête
mistrza mojego Xaoo nauki, niedaleko rezydencji mojej wystawiæ kaza³em dom zupe³nie
podobny do owego, gdzie Xaoo mieszka³. Sad, rzeczka, sadzawka, pole, w tych¿e wszystko
co tam rozmiarach, s³odkie mi czyni³o omamienie. Ile razy tam jestem, pasê myœl moj¹ przypomnieniem zbawiennych tamtejszych zwyczajów i maksym. Tym nawiedzinom winien gestem to, czym jestem: poddani ze mnie kontenci, s¹siedzi siê ze mn¹ nie k³óc¹, w domu mam
pokój, za domem zgodê.
Za punkt najwiêkszy gospodarstwa wzi¹³em sobie szczêœliwoœæ moich poddanych. Gorszyli
siê z tego s¹siedzi, odradzali kroki, które mi na dobre nie mia³y wyniœæ. Jedni mnie ¿a³owali,
drudzy siê œmiali z mojego nierozeznania. Widz¹ teraz, ¿e i rola u mnie lepiej uprawna ni¿
u nich, i czynsz niezaleg³y, i gumna w dwójnasób; a moi ch³opi, dobrze odziani, w pierwszych
teraz ³awkach parafii siedz¹ 1 W tak szczêœliwym i swobodnym ¿yciu ju¿em by³ blisko roku
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strawi³, gdy odebra³em od jednego ministra list z Warszawy, w którym mi otwiera³ wrota do
najwy¿szej promocji, bylem siê chcia³ tylko podj¹æ funkcji poselskiej z mojego województwa na przysz³y sejm.
Nie by³aby mnie z³udzi³a ambicja ani chciwoœæ: obietnicê tylem szacowa³, ile by³a warta,
dawno œwiadom wewnêtrznego waloru dworskiej monety. Pamiêtny jednak ostatniej rozmowy z margrabi¹, przedsiêwzi¹³em jechaæ na sejmik poselski naszego województwa. Za rad¹
wiêc jednego z s¹siadów objecha³em najprzód wszystkich wielmo¿nych urzêdników $ i lubo
uczyni³em mocne przedsiêwziêcie wstrzemiêŸliwoœci, przecie¿ mimo heroiczn¹ moj¹ obronê
musia³em siê upiæ kilka razy.
Przyjechawszy do miasta sto³ecznego chcia³em iœæ jak najprzyzwoitszymi drogami do dost¹pienia poselstwa. Wyœmieli dzikoœæ moj¹ s¹siedzi, gdy siê dowiedzieli, ¿em tylko jednego
kucharza z sob¹ przywióz³; a gdy ich wieœæ dosz³a, ¿em nie wiêcej mia³ z sob¹ nad dwa anta³y wina, sam jegomoœæ pan podkomorzy wzrzêcz decydowa³, i¿ o moim poselstwie nie tuszy.
Kupi³em wiêc czym prêdzej w pobli¿szym klasztorze wina wybornego beczek kilka, kucharzów u¿yczyli s¹siedzi; ¿e zaœ by³o pieniêdzy dostatkiem, posz³o wszystko i prêdko, i dobrze.
By³o nas, konkurentów, niema³o, a ziemianie dwóch tylko mogli wybraæ na poselstwo. W wigili¹ sejmiku przyszed³ nale¿¹cy do mnie jegomoœæ pan podstoli oznajmuj¹c, i¿ inaczej najmocniejszego adwersarza nie przeprê, tylko rzêsistym miêdzy szlachtê pieniêdzy rozrzuceniem. Nie ze skêpstwa, ale z pod³oœci kroku tego westchn¹³em przypominaj¹c sobie ow¹
szczêœliw¹ wyspê, gdzie umys³ i wola obywatelów nie by³a na przeda¿.
Przy samym zagajeniu ha³as w koœciele powsta³, ko³o kruchty batalia; skoczyliœmy miêdzy
pijanych i gdyœmy chcieli wiedzieæ o przyczynie tak znacznej ¿wawoœci adwersarzów, tegoœmy siê tylko dowiedzieæ mogli, i¿ jedli œniadanie u jegomoœci pana miecznika. Podano mnie
za kandydata. Wtem ów mój plenipotent, wyszed³szy zza wielkiego o³tarza, zarzuci³ otrzyman¹ na mnie kondemnatê. ¯arliwi przyjaciele chcieli go w sztuki rozsiekaæ; szczêœciem
uciek³ do zakrystii i drzwi za sob¹ zamkn¹³. Przez okienko wiêc weszliœmy w negocjacj¹;
odst¹pi³ pretensji, jam zosta³ pos³em. Zaprosi³em wszystkich do siebie na obiad solenny i tam
wed³ug staro¿ytnego zwyczaju upiliœmy siê wszyscy w mi³oœci i w zgodzie.
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ROZDZIA£ TRZYNASTY
Nazajutrz, gdym snem twardym resztê jeszcze wczorajszego pijañstwa zbywa³, przys³a³ do
mnie jegomoœæ pan podkomorzy prosz¹c, a¿ebym do niego przyszed³. Zasta³em tam kilku
z przedniejszych urzêdników mówi¹cych doœæ ¿wawie i dowiedzia³em siê od przytomnego
tam¿e mojego kolegi, i¿ uk³adaj¹ instrukcj¹ 1 dla nas na przysz³y sejm. Zadziwi³o mnie to
niepoma³u, i¿ wybór osób czyniony by³ przez wszystkich, a rzecz najistotniejsza, to jest przepis obowi¹zków, przez kilku tylko urzêdników i ziemian. Dowiedziawszy siê jednak, i¿ to
by³ dawny zwyczaj, zamilcza³em.
Przysz³o czytaæ punkta instrukcji naszej; ¿adnego nie by³o œci¹gaj¹cego siê do publicznego
dobra, ale natychmiast rekomendacje jednych do krzese³ senatorskich, drugich na ministeria,
najwiêcej do ³askawego jego królewskiej moœci szafunku panis bene merentium; przydana
by³a reparacja ratusza lubelskiego i piotrkowskiegog. Gdy siê czytanie skoñczy³o, zabra³ g³os
nestor ziemi naszej, jegomoœæ pan sêdzia ziemski; ten, prze³o¿ywszy najpierwsz¹ potrzebê
dobra publicznego, przytoczy³ ów tekst: salus publica suprema dex esto, a za tym doprasza³
siê z miejsca swego, aby pro primo et principali obiecto po³o¿yæ wybranym z poœrodka grona
braci godnym pos³om sumy neapolitañskie i otwarcie gór w Olkuszu. Zgodzili siê na to wszyscy: dopisano wiêc ten punkt do instrukcji naszej. Do³o¿ono jeszcze aprobacj¹ kilku funduszów i dwóch œwiêtych nowo beatyfikowanych kanonizacje.
Nim przysz³o do podpisu instrukcji naszej, zabra³em g³os, a oœwiadczywszy powinn¹
wdziêcznoœæ ostrzeg³em zawczasu wspó³obywatelów, Ÿeby nie brali za zbyteczn¹ œmia³oœæ
to, co mia³em im prze³o¿yæ wzglêdem danej nam instrukcji.
- Charakter poczciwoœci - rzek³em - wiêksz¹ jest nad przysiêgi pobudk¹ do wype³nienia obietnic, do zadoœæ czynienia obowi¹zkom. Te, które jaœnie wielmo¿ni waszmoœæ panowie i bracia na nas w œwie¿o u³o¿onej instrukcji wk³adacie, powinny byæ regu³¹ czynnoœci naszych na
przysz³ym sejmie. Tym je sposobem uwa¿aj¹c rozumiem, ¿e nam nie bêdziecie mieæ za z³e,
mnie osobliwie, który moim i kolegi imieniem mówiæ odwa¿am siê, ¿e dla ubezpieczenia
trwo¿liwej, gdy o honor i cnotê idzie, czu³oœci niektóre w tej mierze uwagi moje prze³o¿ê.
Ten, którego jaœnie wielmo¿ni waszmoœæ panowie i bracia czynicie reprezentuj¹cym powszechnoœæ ca³ego naszego województwa, osob¹ jest publiczn¹; czynnoœci wiêc jego powinny korespondowaæ reprezentacji i obowi¹zkom. Zdaje mi siê, i¿ osoba publiczna publicznymi istotnie tylko interesami zaprz¹tniona byæ powinna i je¿eli siê do szczególnych zni¿a, czyni to naówczas, gdy prywatny interes do publicznego celu jakimkolwiek sposobem zmierzaæ
lub kooperowaæ mo¿e. Ojczyzna nasza wiele ma potrzeb; ¿adna z nich w instrukcji œwie¿o
przeczytanej dotkniêta nie jest. Przydatek: „caetera activitati ichmoœciów pos³ów zostawujemy”, mo¿e by nas nie zas³oni³, gdybyœmy sami z siebie wa¿yli siê podawaæ jakowe projekta,
które by mo¿e by³y krajowi zdatne, a jaœnie wielmo¿nym waszmoœæ panom nie podoba³y siê.
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Z ¿alem to mówiê, ale z zupe³n¹ konwikcj¹, bom siê napatrzy³ tego, jak czêstokroæ najlepsze
intencje Ÿle t³umaczone by³y, a ¿arliwoœæ dobra publicznego ukarana dlatego, ¿e siê sprzeciwia³a interesom takowych obywatelów, których zysk na szkodzie publicznej zasadzony.
Kiedy wiêc uk³adamy instrukcj¹, wejŸrzyjmy w potrzeby ojczyzny naszej, podawajmy sposoby
do jej podŸwignienia i wsparcia, a rekomendacje, reparacje, kanonizacje niech potem id¹. Klauzu³a: „etiam sub discrimine sejmu”, zdaje mi siê nie tylko niepotrzebna, ale obel¿ywa dla tych,
których waszmoœæ panowie non ad destructionem, sed ad aedificationem wysy³acie. Nie wchodzê w roztrz¹œnienie, czy siê zrywaæ sejmy godzi, czy je wedle statutu zrywaæ mo¿na. Niech mi
bêdzie wolno powiedzieæ, i¿ w zerwaniu publicznych obrad takowe abusum, tak¹ pod³oœæ i niegodziwoœæ widzê, i¿ wzwy¿ wyra¿on¹ klauzu³ê mam za najwiêksze poni¿enie osoby charakteryzowanej i maj¹cej honor jaœnie wielmo¿nych waszmoœæ panów reprezentowaæ. Dwa tylko
punkta tycz¹ce siê publicznego dobra w instrukcji naszej upatrujê: sumy neapolitañskie i góry
w Olkuszu. Kilkadziesi¹t podobno recesów sejmowych nie wiem, czy zdobi¹, czy naprawiaj¹,
czyli psuj¹ tê powa¿n¹ materi¹. W czasie o tym przymówiæ siê nie omieszkam. Gdy zaœ idzie
o rekomendacje «~ wyra¿onych w szczególnoœci uœnie wielmo¿nych ichmoœciów, proszê ka¿dego, Ÿeby mi raczy³ daæ notê zas³ug swoich: pokazawszy albowiem zgromadzonym stanom ~
ich przezacne dzie³a, œmia³o siê bêdê móg³ upomnieæ o nadgrodê.
Skoñczy³em mówiæ; trwa³o przez czas niejaki milczenie; przerwa³ go na koniec prezyduj¹cy
jegomoœæ pan podkomorzy, aprobowa³ zelum boni publici wydawaj¹cy siê przyk³adnie we mnie,
œwie¿o przychodz¹cym do obrad publicznych. Po wielu rozmaitych dygresjach cytowa³ Filipa,
króla macedoñskiego, a st¹d wpad³szy w pochwa³y staropolskiej cnoty rzek³ z ¿wawoœci¹:
- Tak jest, a nie inaczej, moi wielce moœci panowie i bracia, lepiej siê dzia³o za naszych ojców, kiedy nie je¿d¿ono po rozum za granicê. Pókiœmy siê kontentowali tym, co nam da³ Pan
Bóg z ³aski swojej przenajœwiêtszej, pe³no by³o w oborze i w gumnie. Teraz wszystko po
modnemu, po francusku, po niemiecku, diabli wiedz¹ po jakiemu. Lepsze cielêta ni¿ wo³y;
niech mówi¹, jak chc¹: jednakowo wó³ wo³em, a cielê cielêciem.
Œmiech powsta³ jednostajny. Jam chcia³ g³os powtórnie zabraæ, ale szepn¹³ mi do ucha pan
skarbnik, mój dobry przyjaciel, ¿e nic nie wskóram, wszystkich obra¿ê, a ju¿ w sieni rozruch
miêdzy braci¹, którym powiedziano, ¿em ja heretyk. Przestraszony takow¹ nowin¹, rad nierad musia³em siê œmiaæ z drugimi i admirowaæ subtelnoœæ dowcipu jegomoœci pana podkomorzego, tak doskonale utrzymuj¹cego honor narodowy i cnoty pradziadów.
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ROZDZIA£ CZTERNASTY
Po szczêœliwie zakoñczonym sejmiku, odpocz¹wszy nieco w domu, pojecha³em na sejm, pe³en maksym patriotycznych i ¿arliwoœci o dobro publiczne. Napisa³em dysertacj¹ o sumach
neapolitañskich i gdyby by³ czas wystarczy³, jecha³bym by³ umyœlnie do Olkusza, ¿ebym pozna³ oczywiœciej po¿ytek otwarcia tamtejszych kruszców.
Ulokowany w Warszawie na przedmieœciu, odebra³em wkrótce po moim przyjeŸdzie wizytê
jednego zacnego kawalera w Warszawie rezyduj¹cego. Ten, powinszowawszy mi urzêdu, ojczyŸnie zacnego pos³a, obejŸrza³ siê na wszystkie strony i luboœmy byli sami w izbie, wzi¹³
mnie za rêkê i zaprowadzi³ do alkierza z mistern¹ min¹: pe³en niespokojnoœci, wyszed³ stamt¹d, podobno dla zlustrowania k¹tów, i drzwi do sieni na klucz zamkn¹³. Rozumia³em, ¿e
bêdzie prosi³ o po¿yczenie pieniêdzy. Wtem powróciwszy do mnie, zacieraj¹c rêce przybli¿y³
siê a wspi¹wszy siê na nogach, poszepn¹³ mi do ucha:
- Kochany przyjacielu! Przysiêgam, ¿e nie wydam, ale racz mi powiedzieæ, jakiej jesteœ partii.
Wyszed³em mimo jego usi³owania do izby; tam gdyœmy siedli, rzek³em, i¿ zadosyæ uczyniæ
pytaniu jego nie zdo³am nie wiedz¹c, co siê znaczy to s³owo „partia” ani jak¹ ma do stanu
i funkcji mojej koneksj¹...
- Dobry obywatel - rzek³em dalej - nie upodla umys³u swego poddaniem go pod cudze zdanie. S³owo „partia” znaczy podobno z jednej strony wodzów, z drugiej partyzantów, a po prostu mówi¹c, tyranów rozkazuj¹cych i jurgieltowych pos³ugaczów. W kraju, gdzie pod has³em
Rzeczypospolitej panuje wolnoœæ i równoœæ, nie wiem, jak mog¹ znaleŸæ miejsce tak pod³e
i niegodziwe sytuacje. Nadto jest zuchwa³ym, kto œmie równemu rozkazywaæ; nadto pod³ym,
kto dla zysku lub wzglêdów równego s³ucha. Niech najubo¿szy obywatel w obowi¹zkach
mnie moich oœwieci, pójdê ochotnie za jego zdaniem; ale jurgielt roczny albo wieœ dana na
do¿ywocie nie otaksuj¹ sumnienia mojego. Dziwujê siê wiêc, i¿eœ mi waszmoœæ pan tê kwesti¹ zada³; s¹dzê j¹ byæ bardziej ¿artem ni¿ prawd¹...
- Znaæ, ¿eœ waszmoœæ pan z bardzo dalekiej wyspy przyjecha³ - odpowiedzia³ mi ów jegomoœæ i uk³oniwszy siê wyszed³.
Zaproszony nazajutrz do jednego ministra a na obiad, by³em tanu razem z naszym wojewod¹,
który przywitawszy siê ze mn¹ rzek³ po cichu:
- Nie w¹tpiê o zdaniu waszmoœæ pana, zaszczycam siê przyjaŸni¹ domu jego; z mojej strony
gotów jestem do us³ug, proszê mi poufale rozkazaæ.
Zby³em uk³onem oœwiadczenie. Wtem nadszed³ minister rekomenduj¹c imieniem dworu do
laski marsza³kowskiej jednego z pos³ów.
Na wieczerzy by³em u jednego senatora; ten nie wzi¹wszy œwie¿o wakuj¹cego starostwa p³aka³ nad ojczyzn¹, któr¹ intrygi dworskie prowadzi³y do zguby, rekomendowa³ nam wiêc do
laski marsza³kowskiej swojego synowca, który w pi¹tym roku wieku swego bêd¹c obersztlejt106

nantem, nie móg³ siê ju¿ teraz, w dziewiêtnastym, regiment doczekaæ. Mimo usilne z obu
stron solicytacje nie uwiêziliœmy naszego s³owa.
Przyszed³ dzieñ zaczêcia sejmu, weszliœmy do izby. Marsza³ek starej laski z zwyk³ymi ceremoniami sejm w tumulcie i wrzasku nieznoœnym zagai³.
Przez dwa dni nie mogliœmy siê doczekaæ obrania marsza³ka: trzeciego przyniesiono manifest zrywaj¹cy sejm. I tak szeœciomiesiêczne ca³ego narodu intrygi i koszty skoñczy³y siê na
bolesnej oracji marsza³ka starej laski, przy po¿egnaniu uskar¿aj¹cego siê na nieszczêœliwe
losy ojczyzny.
Chc¹c siê rozpatrzyæ w sposobie dworskiego ¿ycia i us³aæ sobie drogê do promocji, zosta³em
z ³akn¹c¹ rzesz¹ w Warszawie. Przez kilkumiesiêczn¹ rezydencj¹ ró¿nych sposobów tentowa³em do dost¹pienia jakowego urzêdu, ale jak przysz³o zastanowiæ siê nad tym, przez który
móg³bym by³ co zyskaæ, nie chcia³em go u¿yæ. Powtórzyli mi to wszyscy co ów jegomoœæ:
¿em z bardzo dalekiej wyspy przyjecha³.
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ROZDZIA£ PIÊTNASTY
Nie uda³o mi siê w Warszawie; ale ja siê dlatego ani na Warszawê, ani na rodzaj ludzki nie
gniewam. Ka¿dy cz³owiek ma swój w³aœciwy sposób myœlenia; mój nie zgodzi³ siê z Warszaw¹, pojecha³em wiêc myœleæ do Szumina.
Kto by na wsi chcia³ tylko myœleæ, musia³by siê zawczasu przygotowaæ na têsknoœæ i niesmak.
Ci, co szczêœliwoœæ ¿ycia wiejskiego opisali, czynili to po wiêkszej czêœci wpoœród miejskich
zabaw. Gabinet, w którym naówczas byli zamkniêci, zdawa³ siê im rozkosznym gajem, piêkn¹
dolin¹; na rozkazy poetów p³yn¹ krête strumyki, spadaj¹ z ska³ pieniste potoki, echa ptasz¹t
rozlegaj¹ siê po lasach i ska³ach; ale gdy te ¿ywe wyrazy w³asnym chcemy uiœciæ doœwiadczeniem, trzeba, zatargowawszy wiele, na ma³ym przestaæ. Nie jest rozrzutne w u¿yczeniu
rozlicznych wdziêków przyrodzenie. Owe natê¿one bystroœci¹ imaginacji naszej widoki okazuj¹, prawda, postaæ mi³¹ i wdziêczn¹, nie tak¹ jednak po wiêkszej czêœci, jakoœmy j¹ pierwej sami sobie u³o¿yli. W romansach chyba albo bakach reszty szukaæ nale¿y.
¯ycie wiejskie dlatego jest mi³e, i¿ nadaje chêæ do gospodarstwa; tego obowi¹zki rozci¹gaj¹
siê do wszystkich czasów, a chêæ zysku, z³¹czona z niewinn¹ a coraz now¹ zabaw¹, nie daje
siê rozpostrzeæ têsknoœci, która nape³niaæ zwyk³a wszystkie przedzia³y gwa³townych zabaw
miejskich.
Zda³o mi siê, ¿em do mojej wyspy powróci³, gdym w domu osiad³. Pierwszy podobno z ca³ek okolicy przeœwiadczony u siebie bêd¹c, ¿e moi poddani byli ludŸmi, przy³o¿y³em do tego
starania, aby ile mo¿noœci uczyniæ ich stan znoœniejszym. Niech powie ma³a cz¹stka ludzi
dobrze myœl¹cych, jak¹ rozkosz czuje poczciwe serce w uszczêœliwieniu podobnych sobie.
Powróci³em z bardzo dalekiej wysp; to by³o wyrokiem zagradzaj¹cym mi drogê do promocji.
Je¿eli ten powrót znaczy³ niepodobieñstwo zgodzenia cnoty z szczêœciem - niech moi ziomkowie do dalekich wysp je¿d¿¹; choæby w tej podró¿y minêli Pary¿ i Londyn, nie straci na
tym ojczyzna.
Wybaczy czytelnik tej ma³ej dygresji. Sko³atany rozmai tymi przypadki, rzecz naturalna, i¿
mocniej mieli inni uczu³em s³odycz mi³ego spoczynku. W tej zostaj¹c sytuacji zacz¹³em myœleæ o postanowieniu, ¿ebym przynajmniej dobr¹ dzieciom moim edukacj¹ móg³ siê krajowi
przydaæ.
Niedaleko mojej wioski mieszka³ pan jeden zacnoœci¹ familii znamienity, ale na fortunie podupad³y. W sali pa³acowej pe³no by³o portretów przodków lego: jedni piastowali bu³awy, drudzy marsza³kowskie laski, pastora³y, pieczêci, buzdygany etc. Maj¹c siê nierównie lepiej od
gospodarza domu, gdym tam przyjecha³, ¿e mi siê ich córka zda³a byæ dobrej edukacji; mniema³em, i¿ konkurencja moja do niej przyjêta bêdzie z radoœci¹. Odkry³em wiêc przez dobrego przyjaciela moje intencje. Nie posz³a w smak gospodarzowi, jak j¹ sam potem definiowa³,
takowa zuchwa³oœæ. U wieczerzy wszcz¹³ dyskurs o prerogatywach zacnoœci wielkiego imie108

nia i pod³oœci takowych rodziców, którzy dla b³ahego zysku gotowi jaœnie oœwieconoœæ ³¹czyæ
z wielmo¿noœci¹. Jaœnie oœwiecona pani rzuci³a na mnie okiem pe³nym wzgardy i razem
wspania³oœci; dorozumia³em siê reszty i nazajutrz równo ze œwitem odjecha³em bez po¿egnania z tego domu, gniewaj¹c siê srodze na moj¹ piecz¹tkê bez mitry i paludamentu.
By³a w s¹siedztwie moim druga dama, nie tak arcyzacna, ale ojciec, najs³awniejszy aktor
kontraktów lwowskich, oprócz czerwonych z³otych obr¹czkowych i talerów starych gardzi³
wszystkimi marnoœciami œwiata tego. U jaœnie oœwieconego jedliœmy ba¿anty na farfurach;
pan podsêdek da³ barszcz, schab, bigos i buraki na misach srebrnych, a co osobliwsza, pod
cechowan¹ mitr¹ i paludamentem postrzegliœmy herby jaœnie oœwieconego. Nie wchodz¹c
w przymioty moje, pierwsz¹ zaraz uczyni³ pan podsêdek propozycj¹, ¿ebym przysz³ej ma³¿once tyle prostym d³ugiem zapisa³, ile po³owa jej posagu wynosiæ bêdzie; na reszcie zaœ fortuny mia³em uczyniæ do¿ywocie. Wstrêt mi uczyni³a takowa propozycja, wiêkszy dama, dumna wielkoœci¹ posagu, bez ¿adnych przymiotów.
W kilka czasów pozna³em na odpuœcie panienkê zacn¹, bardzo piêkn¹, ale ubog¹. Ju¿ mia³em uczyniæ rodzicom deklaracj¹, gdy raz nie zastawszy u siebie damy postrzeg³em bilecik
na stoliku. Jej by³ charakter, adres do jegomoœci pana wicesgerenta; oznajmywa³a mu o swoim przysz³ym zamêœciu, ubolewa³a, ¿e bogactwa cnocie i przymiotom rzadko towarzysz¹,
koñczy³a oœwiadczeniem, i¿ bêdzie mia³ rêkê bogaty, ale serce kochany Antoœ. Nie podoba³
mi siê ten podzia³ z Antosiem i odt¹d w tym domu nie posta³em.
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Zawodne konkurencje uczyni³y mi wstrêt od postanowienia, zamkn¹³em siê wiêc na nowo
w domu. ¯ebym jednak trzeci raz me uszed³ za dzikiego, wybra³em kilku dobrych i przystojnych s¹siadów, uczêszcza³em do nich czasami, gdy zaœ mnie odwiedzali, rad im by³em w domu moim;
resztê czasu zabiera³y gospodarskie zabawy, budowla, ogród, ksi¹¿ki. Blisko roku tak po¿¹dane ¿ycie prowadz¹c reformowa³em stare mury zamczyska ojczystego i sta³ siê domem wygodnym i piêknym. W poœrodku tych zabaw œmieræ wuja, po którym na mnie w Litwie substancja spada³a, by³a okazj¹ drogi w tamtejsze kraje.
Wybra³em siê w czas najgorszy do podró¿y - na wiosnê. Za³omawszy siê dnia jednego z mostem na bagnisku, pos³a³em po konie do bli¿szej wsi; nie znaleŸli ich do najêcia moi ludzie.
Wtem, gdy siê do dworu udali, uczynna tamtego miejsca pani, wypytawszy siê wprzód o moim nazwisku, miejscu rezydencji, okazji podró¿y i wielu innych okolicznoœciach, wys³a³a zaraz naprzeciwko mnie swoj¹ karetê i tyle koni, ile tylko trzeba by³o pod ca³y mój ekwipa¿.
Dworzanin, który w karecie przyjecha³, uczyni³ imieniem pani swojej komplement, i¿ ubolewa nad moim przypadkiem, ale winszuje sobie tej sposobnoœci, ¿e mnie mo¿e w dom swój
przyj¹æ.
Wsiad³em do karety, ciekawy poznaæ tê grzeczn¹ i m³od¹ wdowê; dowiedzia³em siê albowiem, i¿ od lat trzech w tym stanie zostawa³a. Przyjecha³em do pa³acu piêknego; apartamenta by³y wygodne i wspania³e. Przyjê³a mnie nie tylko m³oda i grzeczna, ale piêkna gospodyni
z wszelk¹ ludzkoœci¹. Podziêkowa³em za jej uczynnoœæ. Zasta³em goœci wielu, stó³ wyborny,
sposób bawienia siê takowy, jakiego w najcelniejszych miastach znaleŸæ trudno. Apartament
dla mnie wyznaczony by³ wygodny i piêkny; w nim z trudu podró¿nego wytchn¹wszy, gdym
nazajutrz po obiedzie chcia³ ¿egnaæ gospodyni¹, rzek³a ¿artuj¹c, i¿ jeœli siê dni kilka w jej
domu nie zabawiê, ka¿e w wsiach swoich, przez które bêdê przeje¿d¿a³, popsuæ mosty i groble, tak jakem doœwiadczy³ u jej s¹siada. Da³em siê ³atwo namówiæ, uwiêziony hej wzrokiem
i grzecznoœci¹.
Raz po obiedzie, gdy siê goœcie rozeszli a sami tylko w pokoju zostaliœmy, rzek³a:
- Nasyci³eœ waszmoœæ pan ciekawoœæ moj¹ opisuj¹c przypadki swoje; zagraniczne; racz mi
te¿ opowiedzieæ te, któreœ mieæ móg³ w kraju swoim od pierwszych lat m³odoœci.
- Nie s¹ osobliwe - rzek³em - na tak jednak mi³y rozkaz opowiem je wiernie.
Zacz¹³em wiêc relacj¹ o moich rodzicach, Damonie, sentymentowej jego edukacji, czytaniu
romansów; do tego punktu gdy przysz³o, uczyni³em wzmiankê o przypadku w lasku I pierwszym naówczas mi³oœci oœwiadczeniu owej Juliannie, wychowanicy matki mojej. S³odka jej
pamiêæ uczyni³a mnie wymownym; a maj¹c ³zy w oczach, przyda³em, i¿ od owego bolesnego
po¿egnania straci³em j¹ z oczu, ale nie z serca...
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- Op³ywam teraz we wszystko - rzek³em dalej - ale w tym gestem nieszczêœliwym, ¿e j¹
uczestniczk¹ pomyœlnoœci moich mieæ nie mogê. Nie mog³em siê dowiedzieæ, gdzie przebywa; w klasztorze, dok¹d by³a oddana, to mi tylko umiano powiedzieæ, i¿ j¹ ciotka jej do siebie wziê³a. Jak siê zwa³a ta ciotka, gdzie hej by³o mieszkanie, nikt mnie dot¹d nie nauczy³.
Jedyna s³odycz ¿a³oœci mojej ten pierœcionek od niej dany, który przy sobie noszê; da³em jej
taki drugi na po¿egnanie.
Ledwom skoñczy³, poda³a mi rêkê. Spad³a z oczu moich zas³ona - mój w³asny pierœcionek
postrzeg³em na rêku Julianny. Pad³em jej do nóg przepraszaj¹c, ¿e oczy moje nie by³y z sercem zgodne. £atwo kochaj¹cego przeprosiæ mo¿na. Zbyt ¿ywe radoœci, podziwienia, ciekawoœci impresje przerywa³y co moment dyskursa nasze.
W tumulcie naj¿ywszych pasji us³ysza³em wyrok szczêœliwoœci mojej... By³em kochanym.
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Ka¿dy romans koñczy siê zwyczajnie zbiorem osobliwych przypadków, a te œci¹gaj¹ siê do
wzajemnego poznania lub znalezienia osób wielu, jakby umyœlnie na jedno miejsce sprowadzonych. Poznanie siê prawie nowe z Juliann¹ po tylu awanturach i dziesiêcioletnim niewidzeniu zarywa coœ na romans, z t¹ tylko ró¿nic¹, i¿eœmy siê zeszli w jej w³asnym domu, nie
szukaj¹c wzajemnie po ziemi i morzu.
Domyœliæ siê ka¿dy mo¿e, i¿em siê pyta³ Julianny, jakim sposobem do tego stanu, w którym
j¹ widzê, przysz³a. Gdybym siê chcia³ trzymaæ tonu romansów, z historii Julianny zrobi³bym
ksiêgê czwart¹. Zacz¹³bym pod osobliwymi rozdzia³y opowiadaæ na przyk³ad: jako Julianna,
zamkniêta w klasztorze, ciê¿ko p³aka³a straty amanta swojego; jako jednego czasu przechodz¹c siê z towarzyszkami po ogrodzie porwana by³a gwa³townie przez nieznajome osoby;
jako w oddalonej puszczy odbita znowu by³a przez drugie nieznajome osoby; jako te drugie
nieznajome osoby zaprowadzili j¹ w okropne lochy i pieczary; bako wiele wycierpiawszy
w tych okropnych lochach i pieczarach, z niewypowiedzianym hazardem stamt¹d uciek³a;
jako po d³ugiej peregrynacji zasz³a mo¿e do jakiego pustelnika lub pustelnicy; bako ten pustelnik (który powinien byæ bardzo stary) ¿ywi³ j¹ przez czas niejaki korzonkami; jako pan
jeden wielki poluj¹c natrafi³ na pustelnicze mieszkanie i jej widokiem zniewolony zosta³;
bako ten pan wielki, przebrawszy siê, po wtóre do niej zaszed³ i nak³oni³ do porzucenia pustelniczego ¿ycia; jako da³a siê nak³oniæ i sta³a siê jego ¿on¹; jako ten m¹¿ zachorowawszy
umar³, by³ pochowany, a ona ca³ej jego substancji zosta³a pani¹, etc.
Awantura Julianny nie by³a tak nadzwyczajna. Wziê³a j¹ ciotka z klasztoru, zawioz³a do Litwy; bogaty w s¹siedztwie wdowiec pozna³ j¹, podoba³ sobie, chcia³ mieæ za ¿onê, wzi¹³; nie
maj¹c bliskich krewnych fortunê zapisa³ i w rok umar³.
Serca czu³e nie potrzebuj¹ wykwintnych oœwiadczeñ. Ofiarowaæ siê na wieczne us³ugi, nie
byæ odmówionym, zyskaæ rêkê i serce kochanej Julianny - dzie³o by³o jednego tygodnia. Od
tego czasu ¿yjê z ni¹ szczêœliwy; du¿eœmy siê doczekali wnucz¹t - przecie¿ w moich oczach
taka jeszcze jak w owym gaiku...
Zesz³aœ mnie w tym pisaniu, kochana ¿ono; ty wiesz, ale niech wie œwiat ca³y, ¿eœ jest s³odycz¹ ¿ycia mojego. Niech siê z naszego uszczêœliwienia uczy m³odzie¿, i¿ mi³oœæ ugruntowana na wspólnym szacunku nigdy siê nie koñczy, a w szczêœliwym po¿yciu milsze
zmarszczki poczciwej ¿ony ni¿ modne p³ochych amantek pieszczoty.
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