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Szanowny czytelniku! Widzę, jak się zabierasz do czytania powieści. Kazałeś służbie, żeby się cicho zachowywała w kredensie, bo skończywszy herbatę i wydawszy ostatnie dyspozycje ekonomowi, udajesz się do spoczynku. Wyciągasz się wygodnie na doskonałych materacach, zakrytych świeżym prześcieradłem, zapalasz fajkę i spoglądasz na zegarek, dziwiąc
się, że jeszcze tak wcześnie.
Z tego to ostatniego powodu bierzesz dziennik do ręki, uśmiechając się błogo – nie do
dziennika – ale do tej myśli, że przeczytawszy kilka kartek, zdmuchniesz świecę i schowasz
głowę w poduszki, zatulisz się mocniej w twoją ciepłą kołdrę i uśniesz tak głęboko, jak ja
bym spał w tej chwili, gdybym nie musiał pisać dlatego, ażebyś ty tym smaczniej zasypiał.
Nic – nic z tego nie będzie, mój kochany! Ja ci spać nie dam, wywlokę cię z twoich poduszek, prześcieradeł i materaców, z twego ciepłego pokoju. Musisz porzucić fajkę, pantofle,
wszystko – nawet nadzieję smacznej kawuńci z bułką, którą pokrzepiasz twój żołądek, niespokojny o przyszłość – musisz pójść ze mną, i to nie do drugiego pokoju, nie na podwórze,
nie na folwark, ale daleko, daleko na północ, do lasu – do obozu powstańców. Dostaniesz
razem śniadanie, obiad i kolację, w postaci kawałka słoniny, do której, jeżeli masz bujną wyobraźnię, możesz sobie dofantazować krumkę chleba i nieco soli, a nawet i szklankę piwa,
skoro nie masz nic przeciw temu. Potem pójdziesz na wartę, boś nie tak zmęczony jak inni, i
będziesz uważał, żeby nieprzyjaciel nie zszedł znienacka twoich śpiących braci. A pamiętaj,
żebyś nie strzelał do pniaków, w których by ci się przywidywali Kozacy, albo żebyś nie pytał
o hasło puszczyków przelatujących ci nad głową. Nic nieznośniejszego jak fałszywe alarmy –
przekonasz się o tym niezadługo. Nieraz przemokły do nitki, zziębnięty, głodny i znużony,
położysz się pod drzewem, sen dobroczynny sklei ci powieki, zapomnisz o niewygodach i
zaczniesz marzyć o domowym ognisku, o żonie i dzieciach – wtem wystrzał pada o jakie
dwieście kroków od ciebie – wszystko woła: do broni! Twój dowódzca budzi cię i stawia na
nogi – nie możesz znaleźć czapki, dubeltówki – rożka z prochem – widzisz już w wyobraźni
kilkunastu Dońców pędzących prosto na ciebie – dowódzca zrzędzi i krzyczy, a co najgorsza
– ma słuszność. Nareszcie zbierasz wszystkie zmysły i siły, broń i czapkę, i stajesz w szeregu
na to, żeby się dowiedzieć, że to twemu koledze wypaliła strzelba, właśnie kiedy próbował,
czy kurki dobrze chodzą.
Cóż, kochany czytelniku? jakoś mi kwaśno wyglądasz? Czy nie masz ochoty iść ze mną?
Aha, czekasz, aż twój łoszak dorośnie, wolisz być w kawalerii – dobrze, poczekamy trochę. A
może czujesz w sobie wyższe zdolności, które się tylko za piecem rozwijać mogą? Możeś się
urodził na dyplomatę i chcesz wywołać interwencję przez groźne wyczekiwanie?1 Bardzo
pięknie – ja szanuję wolność zdań, nie będę cię naglił.
Opowiem ci tylko powiastkę, w której byś ty także odgrywał niepospolitą rolę, gdybym
miał przyjemność znać cię osobiście. Jeżeli tedy jeszcze nie spisz, to posłuchaj.
Było to w lutym, i to w drugiej połowie lutego, która dla przyczyn wiadomych chyba samemu świętemu Mikołajowi daleko była przykrzejszą od pierwszej. Oprócz kilku stopni mrozu mokry śnieg i wiatr dotkliwy dawał się we znaki wszystkim, co nie mieli tak ciepłego pokoju i tak wygodnego łóżeczka, jak ty, kochany czytelniku. Do tych – wszystkich – należałem
i ja także, znajdowałem się bowiem wówczas w województwie X* i nocowałem w krzakach,
razem z innymi, w miejscu, gdzie jesienią musi bywać mnóstwo zajęcy. Tą razą atoli owa
leszczyna mogła się poszczycić znacznie odważniejszymi lokatorami. Kilka ognisk dymiło
więcej, niż płonęło, w jej obrębie, naokoło stały czaty porozstawiane w stosownych miejscach
i czekały z upragnieniem zmiany wart, żeby się dostać do kociołków, w których niezbyt wyrafinowana sztuka kucharska przemieniła kilka garncy krup na coś podobnego do kaszy czy
1

– aluzja do stanowiska Białych, którzy traktowali powstanie jako zbrojną demonstrację obliczoną na wywołanie interwencji mocarstw zachodnich: Anglii i Francji.
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krupniku. Przy jednym ognisku zatknięta była chorągiew czerwona – jakiej ty może jeszcze
nie widziałeś, chyba na haftowanej poduszce, którą ci żona darowała na imieniny. Koło tej
chorągwi, na mokrej i rozmiękczonej od śniegu ziemi, leżał obwinięty w burkę nasz naczelnik
i słuchał raportu swego adiutanta. Adiutant ten zdawał się mieć lat szesnaście, miał włosy
ciemne i długie, a głos tak dziecinny, że wojownicze wyrazy, a osobliwie powaga, z którą je
wymawiał, w dziwnej z nim były sprzeczności. Raport jego był krótki i pojedynczy – a nade
wszystko niezbyt pocieszający. Pokazywało się, że było nas ze wszystkim sto dwudziestu i że
mieliśmy pięćdziesiąt strzelb różnego rodzaju.
– Mniejsza z tym – mruknął naczelnik – jak podejdziemy bliżej, to nie będziemy potrzebowali strzelać.
Po tej przekonywającej uwadze podaliśmy sobie kolejno blaszankę, równie niezbędną w
obozie, jak zbyteczną w domu – i jakoś nam się zrobiło i cieplej, i swobodniej.
Właśnie ktoś zaintonował poczciwą starą piosenkę: „Stańmy, bracia, wraz!”2, kiedy dano
znać, że wedety spostrzegły coś nadzwyczajnego i wołają o patrol.
W okamgnieniu wszystko się zerwało, żeby zobaczyć, co to być może.
Wkrótce wyjaśnił nam się powód całego rozruchu. Straże przytrzymały jakąś bryczkę, zaprzęgniętą doskonałymi końmi. Gdyśmy się do niej zbliżyli, stoczyło się z niej na ziemię
ogromne futro niedźwiedzie, z którego u góry wyglądała okrągła czapka z siwych krymskich
baranków; pod czapką zaś było widać kawałek nosa, na domiar ostrożności obwiniętego w
gruby szal wełniany. Po chwili szczelina zostawiona między szalem a nosem napełniła się
parą, a za tą wydobył się na świeże powietrze jakiś głos tak salonowo-chrypliwy, tak arystokratycznie zakatarzony, że trudno się było nie domyślić, iż wewnątrz owego niedźwiedziego
futra znajduje się jakiś hrabia albo ktoś, co się bardzo blisko o hrabiego ocierał.
– Gdzie jest naczelnik? – Tak brzmiało pierwsze przemówienie tego znakomitego męża,
który nie dosyć, że był właścicielem wyliczonych powyżej przedmiotów, jako to: niedźwiedzi, szala, nosa i czapki, ale nadto jest bohaterem niniejszej powieści i z tej przyczyny zasługuje na szczególniejszą naszą uwagę. Wyprzedzając zatem bieg opowiadania, muszę oświadczyć, że później, to jest kiedy się wygramolił z futra i zdjął czapkę, pokazało się, iż póki nie
wyłysiał, musiał być blondynem. Na ten domysł wprowadzały przynajmniej patrzącego
ogromne faworyty, bardzo starannie pielęgnowane, jak niemniej wąsy, świeżo porastające, od
czasu jak się skończyła rola dyplomatycznej golizny. Oprócz tego narostu i jego braku na
głowie, osoba naszego bohatera nie przedstawiała nic godnego uwagi, wyjąwszy doskonały
paltot angielski i godne zazdrości buty z lakierowanego juchtu, które by mógł był bezpiecznie
komu z nas odstąpić, zważywszy, że miał na drogę bardzo dobre berlacze futrzane.
Przyprowadzony przed naczelnika oświadczył, że ma z nim coś niezmiernie ważnego do
pomówienia. Tajemniczy, a zarazem jakoś bardzo stanowczy ton jego mowy zaimponował
nam prawie drugie tyle, co okazałe niedźwiedzie; ustąpiliśmy się więc spiesznie w przekonaniu, że obóz nasz odwiedziła jakaś okropnie ważna figura.
Rozciekawieni zbliżyliśmy się do bryczki, żeby się wypytać woźnicę, jak się nazywa i
skąd jedzie jego niepospolity chlebodawca.
Dowiedzieliśmy się wkrótce, że to pan Henryk Łąkowski, z ...skiego, który przed trzema
tygodniami wyjechał z domu, w celu odwidzenia swojej matki, mieszkającej w Augustowskiem.
Niewiele potrzeba było wiadomości jeograficznych, żeby przyjść do przekonania, że pan
Henryk Łąkowski nie obrał najprościejszej drogi w Augustowskie, jaką mógł znaleźć. Zdawało się, owszem, że jedzie w całkiem przeciwną stronę. Udzieliliśmy to spostrzeżenie nasze
jego woźnicy, który je znalazł zupełnie trafnym.
2

Stańmy, bracia, wraz! – popularna piosenka z powstania listopadowego, ułożona przez Franciszka Kowalskiego w 1831 roku.
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– Kiedy bo, proszę panów, powiadają, że tam w Augustowskiem wielki niespokój – zauważał woźnica z swej strony.
– Wszak teraz nigdzie nie ma spokoju? czy u was może siedzą cicho?
– Ale gdzie tam! Nimeśmy wyjechali z domu, jakiś pan z Warszawy był u naszego księdza i zaraz na drugi dzień cała gromada przyszła do dworu, i nuż prosić pana, żeby ich poprowadził na Moskali, co byli w Stożnicy3.
– I cóż twój pan na to?
– Ej – odparł z miną arcyważną, której się musiał nauczyć od swego pana – gdzie by tam
mój pan chciał się włóczyć z chłopami! On im powiedział, że ma bardzo pilne interesa od
komitetu, za którymi musi wyjeżdżać z domu, a potem jeszcze jest bardzo słaby i że nie może
wstać z łóżka. Dopiero oni zaczęli go prosić, żeby koniecznie choć na dwa dni poszedł z nimi,
nim przyjedzie pan naczelnik wojenny, że oni go na rękach poniosą, byle im tylko mówił, co
mają robić. Ale pan im pokazał jakiś papier z pieczęcią, na którym stało, że ma objechać
wszystkie partie i zobaczyć, czy jest porządek. Jak już zobaczyli, że żadnym sposobem pana
nie uproszą, wybrali sobie starszym naszego ekonoma, co dawniej bywał w wojsku, i poszli
wszyscy ze wsi, a z nimi także Jaśko lokaj i stary Maciej, kucharz z dworu, i cała służba.
Wtenczas pan kazał mi zaprzęgać konie i pojechaliśmy w Augustowskie, ale po drodze pan
wstąpił do pana Zalickiego w Korniowie i tam siedzieliśmy dwa tygodnie, aż teraz obróciliśmy się oto w te strony.
Byli tam między nami ludzie z różnych ziem polskich, byli i tacy, którym opowiadanie
woźnicy o chłopach pana Łąkowskiego snem się wydawało, bo przywykli do innego stanu
rzeczy, nie przypuszczali nawet, żeby się coś podobnego mogło wydarzyć w naszej ojczyźnie.
A jednak nie był to fakt pojedynczy, izolowany, naliczyć by ich można niemało na tej przestrzeni kraju, której frymarki4 możnych zostawiły dawną nazwę dziejową całej naszej ojczyzny!5
Ledwieśmy skończyli przytoczoną powyżej rozmowę, gdy pan Henryk, prowadzony przez
dyżurnego, szybkim krokiem zbliżył się do bryczki i wskoczywszy na nią tak żwawo, jak mu
tylko pozwalały niedźwiedzie i berlacze, zawołał: „Poganiaj!” – a to z takim pospiechem, że
ledwie kilku z nas zdążyło odezwać się do niego:
– Jak to, czy pan nie zostajesz z nami?
Wielki człowiek obejrzał się dumnie dokoła, ale ujrzawszy tyle szyderczych a marsowych
fizjonomii, zmiękł jakoś i odezwał się głosem z pańska uprzejmym:
– Nie, moi kochani, muszę jechać ... mam ważne zlecenia do Galicji. No, bywajcie mi
zdrowi – dodał łaskawie – a miejcie się na ostrożności, bo Moskale stąd o dwie wiorsty nocują.
Niektórzy chcieli go jeszcze zatrzymać, bądź żeby się dowiedzieć czegoś bliższego o tych
Moskalach, bądź też w nadziei pomnożenia obozu o dwóch przynajmniej żołnierzy; ale dyżurny zawołał:
– Puścić! Naczelnik kazał! – i trójka pana Łąkowskiego ruszyła sążnistym kłusem po rozbryzgującym się błocie, w stronę, gdzie do niedawna stały jeszcze słupy graniczne zatknięte
przez Aleksandra I, a gdzie stoją dotąd czarno-żółte słupy domu lotaryńskiego...6
3

Stożnica – nazwa fikcyjna, podobnie jak inne nazwy geograficzne (Żabniki, Rogocin) wymienione przez
Lama w Panu komisarzu wojennym. Również nazwiska występujących postaci nie są historyczne, jakkolwiek
znani uczestnicy powstania styczniowego nosili nazwiska lub pseudonimy występujące w utworze Lama (Rębajło, Nemira). Nie są oni jednak prototypami bohaterów Lama, ich koleje losu w czasie powstania były bowiem
zupełnie inne.
4
frymark (z niem.) – kupczenie, zaprzedawanie.
5
– tj. w Królestwie Polskim, stąd też określenie Lama: „Dawna nazwa dziejowa całej naszej ojczyzny”.
6

– mowa o granicy rosyjsko-austriackiej wytyczonej na ziemiach polskich w r. 1815, za panowania cara
Aleksandra I; kolory czarno-żółte były to barwy panującego w Austrii domu lotaryńsko-habsburskiego.
7

Po odjeździe pana Łąkowskiego kazano nam wystąpić pod broń, o ile kto takową posiadał; bezbronni zabrali na plecy kociołki i inne przybory obozowe, a rozchwyciwszy naprędce
resztę zgotowanej kaszy, ruszyliśmy w pochód.
Przyczyną tak nagłego nocnego wymarszu była wiadomość o zbliżaniu się nieprzyjaciół,
którą przywiózł pan Henryk. Dążyliśmy ku poczciwym, starym naszym lasom, co to nie dozwalając wrogom policzyć nas od razu ani zniszczyć z daleka niecelnym, ale gęstym ogniem,
stały się dzisiaj postrachem ich niewolniczej czerni, pędzonej bez miłosierdzia na mordercze
strzały dubeltówek i na ostre nasze kosy mazowieckie.
Zaprawdę, pan Łąkowski uczynił nam niechcący bardzo wielką przysługę, zbłąkawszy się
między nas i ostrzegłszy przed niebezpieczeństwem, bo w miejscu tym, gdzieśmy obozowali,
bylibyśmy z pewnością co do jednego ulegli przemocy.
Wiarusy nasi nie poczuwali się jednak do wielkiej wdzięczności dla niego, raz, że potrzeba było maszerować parę mil nocą i po błocie, a potem dlatego, że tak jakoś zdawał się unikać
sposobności podzielenia z nami trudów i niebezpieczeństw.
– Kto wie, co to za wiara – ozwał się jeden – może szpieg jaki! Ja nie lubię tych jegomościów z faworytami, co golą wąsy i wyjeżdżają z domu, kiedy by się do czego innego wziąć
mogli.
– Jakże możesz tak zaraz każdego tytułować szpiegiem, dlatego że ci się jego nos nie podoba? – odparł jakiś senzat7, organista podobno z profesji8, którego dla poważnej miny i
ogromnych, w róg oprawionych okularów nazywano w obozie panem konsyliarzem. – Pan
P... z K... także ma podobniuteńkie faworyty i łysinę, jak pan Łąkowski, a mimo to jest bardzo porządnym człowiekiem!
– Mów sobie, co chcesz – prawił pierwszy – mnie się ten jegomość wydaje bardzo podejrzanym. Kto wie, czy Moskale nie zrobili jakiej zasadzki właśnie z tej strony, w którą idziemy?
– Nie bójcie się – odezwał się trzeci – ja znam tego Łąkowskiego. To lamparcina i nic
więcej.
– Jak to, ty go znasz? – zawołało kilka głosów.
– O, znam go bardzo dobrze – odpowiedział zapytany – i ktoś jeszcze w naszym obozie
zna go doskonale.
– No, kto taki, mówże, panie sekretarzu, i nie rób tak tajemniczej miny, bo cię wypędzimy
do Galicji w ślad za tym safandułą w niedźwiedziach!
Zagadnięty obejrzał się wkoło, czy go kto więcej nie słucha, i mimo groźby koleżeńskiej
szepnął nie mniej tajemniczo jak przódy:
– Adiutant naszego naczelnika.
– Cóż w tym tak cudownego, że się boisz powiedzieć głośno, jakbyś się spowiadał z grzechu śmiertelnego?
– Wiecie przecież, że naczelnik zakazał surowo wszelkie uwagi nad jego adiutantem –
odparł nasz mówca, oglądając się raz jeszcze dokoła. – Wczoraj dopiero oberwałem tęgą burę
za to, żem się wyrwał niepotrzebnie. Nasz naczelnik nie zna żartów!
– Osobliwie tak dowcipnych, jak twoje, stary borsuku – wtrącił któryś z kolegów. – No,
ale w tym wszystkim musi być jakaś historia, którą nam musisz opowiedzieć; będzie nam się
maszerowało weselej.
Po niejakich ceregielach, które się dały załatwić fajką tytoniu, kolega nasz, świeżo
ochrzczony starym borsukiem, dał się nakłonić wezwaniom, nie celującym zbytnią grzecznością, i opowiedział nam w ten sposób epizod życia pana Henryka Łąkowskiego:
7
8

senzat (z łac.) – kresowa wymowa słowa sensat, oznaczającego człowieka przesadnie poważnego.
profesja (z łac.) – zawód.
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– Wiecie, że byłem do niedawna leśniczym u stryja naszego adiutanta, pana Kotwickiego.
Brat mego pana, pan Władysław Kotwicki, brał udział w powstaniu w roku 1831, a po nieszczęśliwym końcu onegoż wraz z wielą innymi poszedł tułać się w obczyźnie. Ojciec jego
był bardzo majętny i jak wielka, bardzo wielka część naszych panów nadzwyczaj oględny,
może aż nadto. Kiedy jeden syn walczył przeciw Moskwie – drugi musiał zostać w domu; a
na domiar ostrożności pan Kotwicki wydziedziczył niby to Władysława, żeby w razie niepowodzenia naszej sprawy Moskale, odzyskawszy władzę, nie skonfiskowali jego schedy.
Ostrożność ta, chwalebna może z punktu widzenia rodzicielskiego, okazuje nam jednak, jak
mało było wówczas silnej wiary w sercach tych ludzi, co powinni stanowić czoło narodu. W
bogatych rodzinach kraju zdarzało się to bardzo często, że jeden brat służył sprawie narodowej, a drugi umizgał się do Moskwy, żeby majątek i stanowisko familii z obu stron były zabezpieczone. Staremu panu Kotwickiemu nie udało się wszakże zapewnić przyszłości obydwóch swoich synów. Póki żył ojciec, pan Władysław otrzymywał z domu regularne zasiłki
pieniężne, mimo wszelkich trudności, z jakimi to było połączone. Wkrótce atoli ustała ta pomoc, bo po śmierci starego młodszy syn, pan Karol, któremu ojciec na łożu śmiertelnym gorąco polecił pamiętać o tułaczu, złakomił się na fortunę – i odtąd coraz rzadziej i coraz słabsze
wsparcia dochodziły pana Władysława, a w końcu całkiem ustały. Pan Karol tłumaczył się
trudnościami przez rząd stawianymi przesyłkom pieniężnym dla naszych emigrantów. Brat
jego, zbyt dumny, żeby prosić o to, co mu się prawnie należało, wziął się do pracy i uzyskawszy jakąś posadę, która mu chleb dawała, ożenił się we Francji, z piękną, ale ubogą panienką.
Z tego małżeństwa urodził się nasz adiutant, panna Henryka Kotwicka.
Po kilkonastoletnim pobycie za granicą – pan Władysław uwierzył w to, co Moskale nazwali „amnestią”, i zapragnąwszy widzieć rodzinne strony, wrócił do kraju.
Według zrobionego potajemnie układu familijnego, którego dotrzymanie pan Karol ojcu
był poprzysiągł, powinien był oddać teraz bratu połowę majątku. Wiedziano o tym w sąsiedztwie, a gdy pan Władysław zjechał do Zabrzeziniec, swego ojcowskiego gniazda, wszyscy byli pewni, że wkrótce odbierze swoją schedę. Majątek był bardzo znaczny, panna Henryka była piękną i jedynaczką; nie dziw tedy, że zaraz po powrocie tułaczów Zabrzezińce
poczęły zwabiać wielką liczbę gości z bliska i z daleka. Między najczęstszymi był pan Henryk Łąkowski, który wśród ciągłych zabiegów około podreperowania zadłużonej fortuny ponawoził już był mnóstwo koszyków do domu; tą razą atoli podobał się pannie, nie wiem dlaczego – ale panny miewają zwykle dziwne gusta. Zdaje mi się nawet, że się panna Kotwicka
bardzo w nim zakochała, musiały w tym pewnie być jakieś gusła. Dość, że trwało to prawie
rok cały, ale wśród tego wszystkiego pan Karol ociągał się z oddaniem bratu ojcowskiej puścizny – a nareszcie oświadczył stanowczo, że pan Władysław, będąc za granicą, wybrał już
wszystko, co mu się należało – i kazał mu się wynosić z Zabrzeziniec.
Rzecz całą zlecono potem rozstrzygnięciu sądu polubownego, który oczywiście wydał
wyrok korzystny dla pana Karola, jako powszechnie znanego i poważanego obywatela, podczas gdy pan Władysław uchodził za Bóg wie co, za zawołokę9, demagoga czy jak tam oni to
nazywają. Prawda, że przywiózł był z sobą wiele francuskich konceptów, między innymi
chciał koniecznie uwłaszczyć chłopów, kazano mu tedy iść z kwitkiem.
Pan Łąkowski widząc, co się święci, zwinął także chorągiewkę, chociaż się już był formalnie oświadczył i chociaż panna Henryka, nie tająca się wcale ze swoją miłością, mocno
się była skompromitowała dla niego.
Ojciec, stary wiarus, nie rozumiejący się na żartach, wziął się ostro do panicza i wyzwał
go na pojedynek, ale pan Łąkowski odpowiedział, że mu jego zasady nie pozwalają i że się
nie myśli strzelać o takie głupstwo. Skończyło się na tym, że go stary raptus gwałtownie kijem przetrzepał; lecz pan Henryk miał stosunki wszędzie, a nawet z posiepakami warszaw9

zawołoka (wyrażenie gwarowe, z ukr.) – przybłęda, włóczęga.
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skimi, i tak ni stąd, ni zowąd, pan Władysław ujrzał się w Cytadeli10, skąd go wysłali do
aresztanckich rot do Orenburga11.
Otóż i cała historia znajomości naszego adiutanta z panem Łąkowskim.
Opowiadanie to, przerywane od czasu do czasu, z powodu że albo mówca, albo który ze
słuchaczy przy ciemnej nocy utknął i przewrócił się w błoto, zainteresowało nas tak mocno,
że aniśmy się spostrzegli, kiedy się skończyły przeznaczone nam trzy mile drogi.
Zająwszy nowe stanowisko, tą razą w wysokim lesie, zabraliśmy się do krótkiego spoczynku. Niektórzy jednak nie mogli się tak prędko pozbyć wrażenia, które na nich zrobiła
powieść „starego borsuka”, obstąpiono więc naczelnika z narzekaniem, że wypuścił takiego
ptaszka.
– Cóż chcecie – tłumaczył im ten ostatni – mówił mi, że ma ważną misję do G..., przekonałem się, że wie o rzeczach, których by nie powierzano człowiekowi niepewnemu. Musimy
się odzwyczaić od ciągłego podejrzywania ludzi niewinnych, bo tym sposobem zrażamy najlepszych przyjaciół.
Nasz naczelnik należał do rzędu tych ludzi zbyt szlachetnych, zbyt dalekich od wszelkiej
myśli pod stepu lub udawania, co to dopiero wtenczas przestają wierzyć w prawość drugich,
gdy przez nich dziesięć razy byli oszukanymi. Stary żołnierz z roku 1831, przepędził on za
granicą lat 33, dzielących nas od tej wielkiej epoki dziejowej – brał udział we wszystkich
walkach stoczonych od tego czasu na starym i nowym kontynensie [!], posiadał wszystkie
krzyże i oznaki waleczności, jakie tylko można było nabyć w tak długim lat przeciągu na stu
różnych polach bitwy – posiadał doświadczenie każdego rodzaju, prócz tego jednego, co nam
pozwala na każdy rzut oka ocenić prawdę lub kłamstwo w spojrzeniu i głosie człowieka. Ceniąc honor nad życie, nie lubił lekkomyślnych podejrzywań – a że umiał równie wzbudzić
zaufanie, jak i utrzymać karność między podwładnymi, kilka słów jego wystarczyło do uspokojenia burzy, zbierającej się za plecami pana Łąkowskiego.
Zresztą, niewiele mieliśmy czasu do zajmowania się reputacją tego jegomości: trzeba było
spoczywać czym prędzej, bo zaledwie dwie godziny zostawało do wschodu słońca. Las chronił nas nieco od wiatru i śniegu, zmęczenie służyło za pościel, nic tedy dziwnego, że spaliśmy
słodko i głęboko.
Równo ze świtem huk dział przebudził nas i postawił na nogi. Huk ten dawał się słyszeć
w odległości całej mili, a zważywszy, że na wiele mil dokoła nie znajdował się żaden oddział
powstańczy, nie mogliśmy zrozumieć, co by znaczyło strzelanie moskiewskie? Później dopiero wyjaśniła nam się przyczyna tej kanonady. Nieprzyjaciele, nie mogąc nas znaleźć od razu,
schwytali jakiegoś chłopka i kazali się prowadzić na miateżników12. Biedny chłopek nie wiedział wprawdzie nic o naszym stanowisku, ale wiedział, że mu Moskale wierzyć nie zechcą i
będą bić, póki nie zginie lub nie pokaże, gdzie się schowali Laszki. Wskazał im tedy jakiś
kawałek lasu jako miejsce naszego obozu. Moskale, dawszy mu kilka kopijek na drogę, puścili go na wolność i zaczęli bombardować bez miłosierdzia niewinne sosny i jodły za to, że
wyrosły na polskiej ziemi. Gdy im się zdawało, że już dosyć zaimponowali artylerią swoją
mniemanym buntowszczykom, kazali podstąpić piechocie i rotowym ogniem wypłoszyć ich
do reszty.
Zabawka ta trwała kilka godzin i kosztowała skarb carski niemało, zważywszy ilość wystrzelanych nabojów.
W końcu zameldowano jenerałowi, że banda powstańców już się zupełnie rozpierzchła.
Ten kazawszy Kozakom, żeby się puścili w pogoń za niedobitkami, zapytał meldującego
oficera:
10

W wzniesionej w r. 1834 cytadeli warszawskiej trzymano więźniów politycznych.
Orenburg – miasto i forteca nad rzeką Ural, miejsce zsyłek więźniów politycznych.
12
miateżnik (ros.) – buntownik.
11
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– A skolko ubili buntowszozykow?13
– C z t e r y s t a! – odpowiedział zapytany bez zająknienia.
Natychmiast wysłano do Warszawy raport, opowiadający Europie, żeśmy zostali zupełnie
rozbici i wystrzelani, a jenerał kazał sobie zapewne na mundurze przygotować miejsce na
świeży order, tak słusznie mu się należący.
Tymczasem wysłani w pogoń Kozacy dotarli aż do nas i, przyjęci kilkoma celnymi strzałami, wrócili się, żeby czym prędzej dać znać o tym, iż w lesie znajduje się druga banda, nie
mniej liczna od tej, którą dopiero co rozbito.
Moskale pełni otuchy po świeżo odniesionym zwycięstwie, a niezadowoleni z tego jedynie powodu, że im się nie udało odszukać na polu walki nic prócz połamanych gałęzi, które
można było obłupić chyba tylko z kory, ruszyli szybko w pochód, wśród dzikich przekleństw
i dzikszych może jeszcze śpiewów.
Oczekiwaliśmy ich w miejscu, gdzie nas niełatwo mogli otoczyć przemożnymi swoimi
tłumami, bo rzeka i rozległe bagna zasłaniały nasze flanki, a z frontu nasi strzelcy, poustawiani za grubymi drzewami, gotowi byli na ich przyjęcie. Kosynierzy stali w rezerwie, naczelnik
z młodziutkim adiutantem swoim udali się między tyralierów, żeby kierować ich ogniem i
zapobiegać niepotrzebnemu marnowaniu amunicji.
Moskale wypalili najprzód przepisaną zapewne jakimś ukazem liczbę wystrzałów armatnich, które zamiast trwogi wywołały w nas tylko dobry humor, bo wszystkie kule, granaty i
kartacze gwizdały sobie, jak mogły najwyżej, po drzewach, obrywając ich wierzchołki i wypłaszając do reszty wszystkie kruki i wrony, które tam jeszcze miały wytępić do szczętu, ale
podsunąwszy się bliżej przekonali się, że to zadanie przewyższa ich siły.
Stanowisko nasze zbyt obronne, żeby nam mogli wiele szkodzić, nasze strzały prawie
nigdy nie chybiały celu, a zbliżająca się noc, sprzymierzona nasza, byłaby ich zmusiła do zupełnego odwrotu, gdyby nie okoliczność fatalna, a nieprzewidziana, która nas niemal wszystkich nie przyprawiła o zgubę.
Wśród toczącej się jeszcze walki nadjeżdża ksiądz, proboszcz unicki z pobliskiej wsi, i
donosi nam, że z tyłu nadciąga inny oddział nieprzyjacielski, że już jest w lesie. Czcigodny
kapłan z narażeniem własnego życia pospieszył nas ostrzec o tym niebezpieczeństwie – zostawiwszy w domu niespokojną żonę i drobne dziatki. Nie mieliśmy czasu wynurzyć mu naszą wdzięczność, bo roztropność nakazywała nam odwrót jak najspieszniejszy i naczelnik
zarządził go bezzwłocznie.
Ruszyliśmy więc – kosyniery naprzód, za nimi strzelcy, ostrzeliwając się bez ustanku.
Moskale leniwo nas ścigali i już sądziliśmy, że się wymkniemy bez trudności, gdy nas z
przodu także przywitały strzały. Łatwo pojąć, że położenie nasze nie należało do najmilszych
– najśmielszych odstąpiła – nie odwaga, ale przytomność umysłu. Jeden tylko naczelnik na
chwilę nie stracił zimnej krwi swojej i z uśmiechem obracając się do swego adiutanta, rzekł
takim tonem, jakim by może figlował w salonie:
– Ciasno nam trochę, panie Henryku; musimy sobie miejsce zrobićl Niech dowódzca kosynierów sformuje swój oddział w kolumnę, o ile miejsce na to pozwoli.
Adiutant poskoczył z rozkazem – wśród świstu kul bijących w drzewa i wyrywających
wióry i gałęzie. Na jego czole był jakiś spokój natchniony – oko tylko zdawało się wyzywać
śmierć w zapasy i różniło jego piękną twarz od marmurowego posągu Dziewicy Orleańskiej.
Z pistoletem w ręku, nieruchomy na koniu wspinającym się i ociągającym na widok zniszczenia grożącego wokoło, wykonał szybko rozkaz wodza, który, dawszy jeszcze jakieś instrukcje tylnej straży, rzucił się na czoło sformowanej naprędce kolumny. Tuż obok niego
widzieliśmy młodziutkiego adiutanta; nieustraszony ksiądz także przyłączył się do nas i wydobywszy krzyżyk błogosławił nim czerwoną chorągiew naszą, a potem zawoławszy: „Na13
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przód, dzieci! Bóg i Najświętsza Panna Częstochowska z nami!” – porwał za kosę i rzucił się
między pierwsze szeregi walczących.
Tyraliery14 moskiewscy pierzchli na widok nieustraszonej naszej garstki, ich rezerwy
przyjęły nas rotowym ogniem15, zmięszały się i poczęły uciekać, ale świeże tłumy wstrzymały je i poparły naprzód. Rozpoczęła się jedna z owych walk zaciętych, na które Moskale
odważają się chyba wtedy, gdy ich jest dwudziestu na jednego.
Strzały ucichły prawie zupełnie – tylko dzikie wrzaski azjatyckiej hordy mieszały się z jękiem rannych i szczękiem kos o bagnety carskie.
Szyk naszej kolumny zmięszał się zupełnie. Kilkunastu najśmielszych i najżwawszych
kosynierów otoczyło wodza i roznosząc postrach w gęstym tłumie wrogów, torowało drogę
dla reszty. Kilka razy czerń, upojona wódką, rozgrzana nadzieją łupu i parta następującymi za
nią coraz to liczniejszymi rotami, dotarła do naczelnika. Widzieliśmy, jak siekł pałaszem na
prawo i na lewo, jak ksiądz i adiutant zasłaniali go przed przemocą; nareszcie wystrzał przeszył mu piersi; podnieśli go towarzysze i z tym drogim ciężarem na ramionach przebiliśmy
się nareszcie przez ostatni szereg nieprzyjaciół.
Noc już była ciemna, wróg nie śmiał ścigać przerzedzonej garstki naszej – tylko Kozacy
alarmowali nas ciągle, przepłacając nieraz drogo tę śmiałość. W ten sposób uszliśmy dwie
mile lasem, a że te ostatnie napaści ustały – stanęliśmy na chwilowy spoczynek.
Naczelnik nasz nie żył – liczba towarzyszy zmniejszyła się o połowę – jedni wyginęli w
boju lub ranni zostali w lesie, gdzie ich dobiło wyuzdane żołdactwo – inni dostali się żywcem
w ręce wroga, między innymi ów stary borsuk, niegdyś leśniczy u stryja panny Kotwickiej.
Po obliczeniu tych wszystkich strat wkradła się do nas owa dezorganizacja, której przykłady – tak częste niestety – dlatego tylko nie są nadto zastraszające, że oddziały rozbite formują się na powrót z niesłychaną łatwością, że każde uzbrojenie dla nich jest dobre. Ile otuchy regularnym wojskom dodaje gwintowane działo, tyle nam jeden karabin zdobyty na nieprzyjacielu i starannie ukrywany, póki nie przyjdzie pora wydobyć go z kryjówki. Nie będę
się więc rozszerzał nad katastrofą naszej rozsypki – bo nie była ona klęską niepowetowaną.
Każdy z nas udał się w inną stronę, najwięcej do Galicji, dokąd było wcale blisko i dokąd nas
już wyprzedziła wiadomość o stoczonej krwawej utarczce pod Żabnikami. Mając tam znajomych, państwa Zamirskich w Kalnowie, udałem się do nich, choć mieszkali trochę daleko od
granicy.
II
Kalnów leży nad Dniestrem, w ślicznej górzystej okolicy. Dom państwa Zamirskich, jakkolwiek słynny gościnnością, leży jednak w takim ustroniu, że nieczęsto kto obcy doń zawita.
Jedną z przyczyn tego odosobienia, w którym żyją państwo Zamirscy, jest może dwudziestoletnia ich córka, panna Wanda – choć zdawałoby się, że przeciwnie, powinna być powodem
jak najliczniejszych odwiedzin, bo jest tak piękną i miłą, jak tylko nią być można mając lat
dwadzieścia, czarne oczy, jasne włosy, greckie rysy twarzy, płeć liliową, wzrost królewski,
dobroć i łagodność w sercu i nadzwyczaj staranne wychowanie.
Żeby cię, kochany czytelniku, ująć do reszty na rzecz panny Wandy, powiem ci na końcu
dopiero rzecz najważniejszą, i to do ucha: ma sto pięćdziesiat tysięcy posagu w walucie austriackiej!16 – Spodziewam się, że każesz zaprzęgać i pojedziesz natychmiast do Kalnowa,
jeżeli jeszcze nie jesteś żonaty. Poczekaj trochę! Nie ma róży bez ciernia. – Co się mnie ty14

tyralier (z fr.) – strzelec walczący w rozproszonym szyku przed główną linią bojową.
ogień rotowy – system nieprzerwanego ognia, przy którym strzelało dwu ludzi roty, podczas gdy trzeci nabijał i podawał strzelającym broń; rota (z niem.) – oddział żołnierzy w dwuszeregu.
16
waluta austriacka – system monetarny obowiązujący w Austrii od roku 1857; jednostką monetarną był
wtedy gulden.
15
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czy, uważam tylko na wdzięk kwiatu i ten tylko opiewam, bom się urodził – wprawdzie nie w
samej Arkadii17, ale w jednym z jej przedsionków – ale po drodze wstąpisz zapewne do państwa tych i owych, gdzie są także piękne panny na wydaniu. Usłyszysz tam wielkie pochwały
panny Wandy – wielkie i szczere, tym szczersze i serdeczniejsze, że na końcu, jak plama z
atramentu na ślicznej fotografii albo jak błąd ortograficzny w czułym i wonnym bileciku,
ukaże się fatalne: a l e. To: a l e zamknięte będzie czasem w jednym słowie, czasem poparte
rozmaitymi dowodami i wywodami, zawsze atoli treścią jego będzie, że panna Wanda jest
śliczną i dobrą jak anioł, mądrą jak Salomon – albo nie, to jakoś nieestetyczne porównanie –
powiem raczej, mądrą jak Minerwa18, ale ... egzaltowaną! fatalny wyraz, mieszczący w sobie
kilkanaście stronic z Portretów Nie-Van-Dyka19 – kilkanaście stronic, które cię obleją jakby
zimną wodą – nim jeszcze będziesz miał sposobność sparzyć się w Kalnowie. Dowiesz się
także powoli i nie zliczysz na palcach liczbę nieszczęśliwych, którym ta egzaltacja odjęła
spokój duszy i nadzieję oczyszczenia tabuli20, których serce podarła w kawałki, a weksle zostawiła nie tknięte w ręku lichwiarza! Dowiesz się, że wskutek egzaltacji panny Wandy państwo Zamirscy zerwali powoli z całym bliższym i dalszym sąsiedztwem, potrzebującym synowej lub nie potrzebującym rywalki dla córek, słowem, że nie żyją z nikim i że się nimi tym
gorliwiej cały świat opiekuje. Wszędzie wiedzą doskonale, co się tego lub owego dnia działo
lub dziać mogło w Kalnowie, kiedy i jak daleko panna Wanda chodziła z matką na spacer,
jakie czyta książki i ile godzin codziennie gra na fortepianie lub zajmuje się swoją szkółką
ludową, a wszystko to z mniejszą lub większą dozą egzaltacji.
W ogólności – w domu państwa Zamirskich zajmowano się daleko mniej wiadomościami
z sąsiedztwa. Prowadzono tam życie spokojne, że tak powiem, kontemplacyjne21. Pan Zamirski czytywał gazety, palił dobre cygara, dyrygował gospodarstwem, a jak się czasem jaki gość
zdarzył, udzielał mu w długich rozprawach spostrzeżenia zrobione przy tym potrójnym zajęciu. Pani Zamirska trudniła się domem – i to wystarczało jej prawie zupełnie na zapełnienie
czasu; uważałem bowiem już nieraz, że ministrowie załatwiający interesa człerdziestomilionowego państwa mniej mają zaprzątnięte nimi godziny niż gospodyni czuwająca troskliwie
nad tym, żeby czworo ludzi śniadało, obiadowało i wieczerzało o tej samej porze, żeby bielizna ich była czysta, śmietanka nie zwarzona, a rosół nie przesolony. Pani Zamirska pamiętała
o tym wszystkim z prawdziwym poświęceniem samej siebie i zaledwie wieczorem, między
herbatą a ogólnym capstrzykiem, zapędzającym cały Kalnów do łóżek – dozwalała sobie
chwilkę wytchnienia.
Wspomnę tu nawiasem, że capstrzykiem tym było uderzenie dziesiątej godziny i że po jego wybiciu wszystko rozbiegało się tak skwapliwie do swoich kącików, jak gdyby sen był
rozrywką urozmaicającą jednostajość tego na pół klasztornego życia. W ten sposób płynął
dzień za dniem w Kalnowie, i to od roku prawie, to jest od kiedy panna Wanda dała ostatniego niegrzecznego koszyka ostatniemu konkurentowi, co się ośmielił pojawić na wysokości
Kalnowa. Mówiłem już, że uchodziła ogólnie za pannę bardzo egzaltowaną – chcąc streścić
inne zarzuty, które jej czyniono, i tym sposobem dodać więcej cieniów do powabnego obrazu,
jaki sobie z niej w wyobraźni twojej może utworzyłeś, szanowny czytelniku, powiem ci, że
mi panna X mówiła, że słyszała od panny Y, u której służy pokojówka przed miesiącem odprawiona z Kalnowa, że ta ostatnia twierdzi dowodnie, że panna Wanda jest nadzwyczaj nie17

Arkadia – kraina antycznej Grecji, uchodząca za symbol spokoju i sielankowej poetyczności.
Minerwa – w mitologii rzymskiej bogini mądrości.
19
Portrety przez Nie-Van-Dycka – utwór satyryczny Józefa Szujskiego (1835–1883), znanego galicyjskiego
historyka, krytyka literackiego, dramaturga i publicysty, powstały w okresie radykalizmu Szujskiego i zawierający ostrą satyrę na szlachtę galicyjską. W latach późniejszych Szujski stał się czołowym przedstawicielem stańczyków.
20
tabula (z łac.) – hipoteka.
21
życie kontemplacyjne (z łac.) tu: życie bierne.
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religijną i naśmiewa się z księży itp. – panna Q zaś utrzymuje, że wie z pewnych źródeł, iż
panna Zamirska zajmuje się tłumaczeniem ... Mesjady Klopsztoka22 na język angielski czy
nawet holenderski, zapewne w celu nawracania protestantów. Możesz sobie to skombinować
według upodobania, ja nie lubię się trudnić plotkami, nie powtarzam ich nigdy i nie komentuję. Sądzę tylko, że przypuszczenie co do istnienia Mesjady w Kalnowie jest bardzo prawdopodobnym, zważywszy senność mahometańską prawie tamtejszych mieszkańców. Nie znam
człowieka, któremu by się oczy nie kleiły na samo wspomnienie tego arcydzieła heksametrycznego23. Co się zaś tyczy panny Wandy, mogę zapewnić, że zajmowała ją głównie szkółka założona we dworze, gdzie się zgromadzało codziennie dwadzieścia kilka dzieci wiejskich,
którym nie wykładała ani filozofemów katolika Woltera24, ani luterskiej Mesjady Klopsztoka,
ale zasady abecadła polskiego i katechizmu aprobowanego przez zwierzchność diecezjalną.
Kiedy przyjechałem do Kalnowa, jednostajny tryb życia tamtejszego zmienił się nieco, a
to z powodu obecnych wypadków. Z mnóstwa rodzin szukających schronienia przed dziczą
zawołżańską, która zaprowadza reformy w Królestwie, niektóre zabłądziły do Kalnowa i doznały tam jak najserdeczniejszego przyjęcia. Czasem zjawił się także jaki powstaniec, ścigany
w tych ustroniach, z obawy dostania się w ręce władz powiatowych, obwodowych i krajowych, i bawił tam, póki idąc o lepsze z obywatelstwem krajowym, nie zaproszono go w gościnę do Igławy lub Znajmu25. Nie chcąc finansów państwa narażać na tak niepotrzebne
koszta, pan Zamirski przechowywał swoich gości, jak mógł najlepiej. Gdym się zjawił, syn
jego, młody Józef – o którym zapomniałem dotychczas wspomnieć i który był zawsze bardzo
dobrym chłopcem, ale miał wzrok nadzwyczaj krótki – młody więc Józef, przywitawszy mię
uprzejmie, szepnął mi tajemniczo do ucha:
– Wiesz? Henryk Plantagenet26 jest tutaj.
Otworzyłem oczy i uszy tak szeroko, że nawet Józio to spostrzegł i zapytał mię z zadziwieniem równającym się mojemu:
– Jak to, nic nie wiesz o nim?
– Bardzo mało – odpowiedziałem – wiesz, że już parę lat, jak zdałem m a t u r ę; zapomniało się niejedno. Cóż on tu robi?
– Co robi, co robi! jest przecież komisarzem wojennym województwa ...skiego i, wyparty
przeważnymi siłami moskiewskimi na terytorium galicyjskie, schronił się do nas, bo go mają
aresztować. Czegóż tak stoisz jak wryty?
– Bo widzisz, mój Józiu, to wszystko mi się jakoś w głowie pomieścić nie może.
– A mnie się zdaje, że to rzecz bardzo naturalna.
– Jednak, uważasz, nie sądziłem, żeby potomek tak znakomitego królewskiego rodu zrobił
nam ten zaszczyt, zostać komisarzem wojennym w województwie ...skim – i party przeważnymi siłami moskiewskimi, retyrował27 się do Kalnowa! Jest to bardzo wielki honor dla terytorium galicyjskiego! Musieliście pewnie sprawić nową liberię Maćkowi z tego powodu?
– No, daj pokój z żartami, domyślasz się może, że to jest tylko pseudonim wojenny – na
każden sposób jest to człowiek, na którym wiele zależy – a co za odwaga, co za poświęcenie!

22

Mesjada (Der Messias) – wzniosły religijny poemat epiczny Fryderyka Klopstocka (1724–1803).
heksametr – sześciostopowy wiersz w poezji antycznej, stanowiący klasyczny wiersz epicki.
24
filozofemy katolika Woltera – ironiczne określenie poglądów filozoficznych Voltaire’a (Franciszka Marii
Arouet, 1694–1778), znanego ze swych wystąpień antyklerykalnych czołowego pisarza francuskiego Oświecenia.
25
Igłowa, Znajm – miejscowości na Morawach, gdzie znajdowały się twierdze, w których trzymano więźniów politycznych.
26
Plantagenet – przydomek francuskiego rodu Anjou, który w latach 1154–1485 zasiadał na tronie angielskim.
27
retyrować się (z fr.) – wycofywać się, uciekać; obecnie używana jest forma: rejterować.
23
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Józio chwycił się przy tych słowach za głowę obiema rękami, nie dla nadania sobie postawy tym większego wielbiciela Plantagenetów, ale z powodu, że sobie nabił guza na czole,
uderzywszy się o szafę, której nie dojrzał przed sobą.
Proszę mi nie mieć za złe, że wytykam krótkowidzącemu Józiowi niektóre przypadki,
zdarzające mu się od czasu do czasu mimo okularów, bez których się na krok ruszyć nie może. Krótki wzrok jego posłuży mi później do bardzo ciekawych uwag nad egzaltowanymi
pannami w ogóle, a w szczególności nad panną Wandą Zamirską.
Nie chcąc psuć chronologicznego porządku faktów, stanowiącego główną zaletę tej mojej
powieści, nie powiem teraz jeszcze, jaki może być związek między okularami Józia a egzaltacją jego siostry; zaostrzywszy zaś bodaj czymkolwiek ciekawość czytelnika, przechodzę do
dalszej relacji z moich odwiedzin w Kalnowie.
Uporządkowawszy nieco, przy pomocy poczciwego Józia, moją toaletę powstańczą – zostałem przez niego wprowadzony do salonu państwa Zamirskich. Dziewięć pań i panien różnego wieku, wzrostu i koloru włosów siedziało na sofach, fotelach i krzesłach dokoła stołu, na
którym oprócz lampy i nożyczek znajdowały się różne kawałki płótna i kupki szarpi, całe zaś
towarzystwo mocno było zajęte skubaniem tych ostatnich – a jeszcze mocniej zdawało się
interesować opowiadaniem, które przy pomocy efektownej giestykulacji wygłaszał siedzący
we środku mężczyzna. Ten ostatni obrócony był plecami do drzwi, tak że z początku nie mogłem widzieć nic z jego fizjonomii, prócz znakomitych faworytów sterczących po obu stronach głowy i będących w groźnej harmonii z rycerskimi czynami, które właśnie opiewał.
Trzeba bowiem wiedzieć, że mówił o wojnie, i właśnie, w chwili kiedy wszedłem do salonu,
szarżował z pałaszem w ręku i pędził przed sobą całą kupę Moskali, bodaj czy nie batalion
kompletny, z majorem na przeciwnej stronie frontu. Zdumiony tym bohaterstwem, stanąłem
we drzwiach jak wryty i uważałem, że starsze panie wzdychały często i głęboko, a młodsze
obracały się od czasu do czasu do zwierciadła wiszącego nad sofą. Byłbym tak stał nieruchomy, póki by ów pan z faworytami nie zgruchotał własnoręcznie tron Romanowów, Hohencolernów28 itd., gdyby mię była nie spostrzegła pani Zamirską i nie przywitała wykrzyknikiem
zdziwienia:
– Skąd się pan bierzesz?
– Był w korpusie majora Rębajły – wtrącił Józio pospiesznie.
– A, ładnieście się tam spisali! – zawołała z oburzeniem panna Wanda – bardzo ładnie!
Siadaj pan, każę panu zaraz przynieść kądziel!
Zgłupiałem do reszty na takie dictum acerbum29. Wszystkie panie, w liczbie dziewięciu,
patrzały na mnie z wyrazem politowania i zgrozy. Lord Henryk Plantagenet, tak się bowiem
nazywał ów pan z faworytami, obejrzał się także, ale odwrócił się prędko i wydobywszy
chustkę, zaczął nią systematycznie nos obcierać.
Na pierwszy rzut oka poznałem, że ów znakomity lord Henryk Plantagenet nazywał się po
polsku pan Henryk Łąkowski, ten sam, którego niepowstrzymany ruch, ogarniający nie same
już tylko umysły, wypędził z domu, nie przeszkodziwszy mu jednak zaopatrzyć się w legalny
paszport, jak się później dowiedziałem.
Zmięszany niekoniecznie pochwalną apostrofą panny Wandy, nieprędko przyszedłem do
siebie i kłaniałem się wokoło, jak mogłem najniezgrabniej, gdy mię pani Zamirska przedstawiała swoim gościom. Gdy przyszła kolej na pana Henryka, wyjąknąłem z pokornym niedowierzaniem sobie:
– Zdaje mi się, że miałem już przyjemność ... to jest, że miałem już to szczęście ... mieć
ten zaszczyt ... poznać pana dobrodzieja ... w naszym obozie ...
28

Romanowowie – dynastia panująca w cesarstwie rosyjskim od 1613 do 1917 roku; Hohenzollernowie –
niemiecki dom książęcy, z którego pochodziła rodzina królów pruskich.
29
dictum acerbum (łac.) – przykre powiedzenie.
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Lord Plantagenet oglądnął się niespokojnie na wszystkie strony, panna Wanda ściągnęła
ramiona, pani Zamirska zaczęła mi robić jakieś telegraficzne znaki, całe towarzystwo spoglądało po sobie i po mnie, jak gdybym coś bardzo niestosownego powiedział. Darujesz mi więc,
szanowny czytelniku, że z przestrachu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Domyśliłem się
tylko, żem zrobił jakieś głupstwo, zaczerwieniłem się po uszy i dla odzyskania kontenansu30
zacząłem się rozglądać po pokoju, ale nie zauważyłem nawet, że się w nim znajdował lokaj,
który wszedł był właśnie po jakieś instrukcje tyczące się herbaty i w którego przytomności
nie potrzeba było wyjawiać, że w naszym obozie mógł się znajdować jaki Plantagenet. Ten
ostatni raczył mię powitać lekkim, ale łaskawym skinieniem ręki i odpowiedzieć na moje najuniżeńszą przemowę:
– A, przypominam sobie, podobno pan byłeś u majora Rębajły?
– Tak jest, panie dobrodzieju, byłem przy nim do ostatka – odrzekłem przywołany do
przytomności wspomnieniem kochanego naszego naczelnika.
Lord Henry zerwał się na to z miejsca, chwycił mię za rękę i zaprowadził w najodleglejszy kącik pokoju. Tu staliśmy chwilę, ja pełen oczekiwania, co mi powie zacny komisarz
wojenny, on zaś z czołem zmarszczonym głębokimi myślami, z wargą dolną wyrzuconą do
góry, z oczyma wlepionymi w sufit, zupełnie jak minister finansów szukający sposobu naprawienia waluty31.
Po chwili odwrócił się, spuścił głowę i oczy ku podłodze, pochylił górną część ciała naprzód i założywszy ręce w tył począł się szybkim krokiem przechadzać po pokoju.
Dostrzegłeś już może, kochany czytelniku, że mi bardzo łatwo można zaimponować, nie
dziw się tedy, gdy ci powiem, że w tej chwili wydało mi się, jakoby nie kilka kijów starego
Kotwickiego, ale przynajmniej dziesięć tajemnic stanu ciężyło na pochylonym grzbiecie pana
Henryka. Nareszcie zatrzymał się znowu przede mną, przybrał na nowo poprzednią postawę i
zapytał szybkim i jakby urodzonym do rozkazów głosem:
– Gdzie jest Nemira?
Nemira był to młody człowiek, nasz towarzysz broni, znany z gorliwości około prac przygotowawczych, a później z męstwa. Rząd Narodowy przeznaczył go był do pomocy majorowi
Rębajle. Wydało mi się z początku rzeczą bardzo naturalną, że jedna znakomita figura pyta o
drugą, i nie domyślając się wcale, co się święci, odpowiedziałem:
– Pojechał do Warszawy.
– Hm, to źle – odrzekł Plantagenet – trzeba, żeby był tutaj. Musisz go pan natychmiast tu
sprowadzić. Postarasz się pan o paszport, pan Zamirski da panu konie do granicy – a ja napiszę list do Nemiry, który mu pan wręczysz.
Nie wiem, o ile tam pan Łąkowski potrzebował Nemiry, ale wiem i poznałem zaraz, że
mnie nie potrzebował w Kalnowie. Z przyjęcia, jakiego doznałem od panny Wandy, i z opowiadania jego, którego koniec słyszałem wchodząc do salonu, wniosłem, że na konto oddalenia Kalnowa od granicy i braku styczności jego ze światem ten, co nosił królewskie imię
Plantagenetów, odegrał rolę polskiego Münchhausena32. Po takich antecedencjach33 naoczny
świadek lub ktokolwiek przybywający ze stron, co miały być widownią jego czynów, musiał
mu być niedogodnym.
Zmiarkowałem tedy, że pragnął mię czym prędzej wyprawić z Kalnowa, a ponieważ jako
gente Ruthenus34 jestem niesłychanie uparty, postanowiłem zabawić tam, jak będzie można
30

kontenans (z fr.) – śmiałość, pewność siebie.
Aluzja do trudności ekonomicznych Austrii, której groziła inflacja.
32
baron Münchhausen – żyjący w XVIII. w. oficer niemiecki, uchodzący za niebywałego łgarza i samochwałę; postać przysłowiowa i literacka.
33
antecedencje (z łac.) – zdarzenia wcześniejsze.
34
gente Ruthenus (z łac.) – z pochodzenia Rusin; początek zwrotu: Gente Ruthenus natione Polonus – Rusin
z pochodzenia, narodowości polskiej.
31
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najdłużej. Nie miałem jednak czasu oświadczyć to prawnukowi Ryszarda Lwie Serce35, bo
zawołano nas wszystkich do herbaty.
Stół, który na ten cel nakryto, nie wystarczał dla całej kolonii emigrantów mieszczących
się w domu państwa Zamirskich.
Panna Wanda obracając się do mnie i do Józia rzekła, niby to żartując:
– Dla uciekinierów i krótkowidzących jest osobny stolik w tamtym pokoju; możecie sobie
tam opowiadać wasze czyny bohaterskie.
Widocznie uwzięła się na mnie, i jeżeli mi się jeszcze kiedy zdarzy drapnąć do Galicji, to
z pewnością nie pokażę się w Kalnowie ani w żadnym miejscu, gdzie będą panny. Naówczas
jednak nie zostawało mi nic, jak albo pójść do wójta i dać się zawieźć do becyrku36, a stamtąd
do Igławy, albo znosić z rezygnacją i pokorą wszystkie zasłużone i niezasłużone pociski, które co chwila na mnie spadały. Chcąc atoli przynajmniej z kimś trzecim jeszcze podzielać moją
niedolę, zapytałem, czy pan Plantagenet nie będzie także należał do naszego towarzystwa.
Niestety! lepiej mi było zaczepić setnie Dońców albo dać się zaamnestionować na śmierć
jakiemu policmajstrowi niż poruszyć taką kwestię. Piorunujące spojrzenie, które mi miało
służyć za odpowiedź, było tylko zapowiedzią dalszych kroków nieprzyjacielskich – od tej
chwili w oczach panny Wandy zasługiwałem już chyba tylko na powieszenie i nigdy w życiu
nie miałem i nie będę miał zaciętszej nieprzyjaciółki.
Okropna ta prawda stanęła mi już wtenczas jasno przed oczyma, a dalsze doświadczenie
pokazało mi tylko srogie jej konsekwencje. Widocznie trzy czy cztery dni pobytu w Kalnowie
wystarczyły były panu Henrykowi, jeżeli nie do zupełnego zdobycia niepokonanej dotychczas
twierdzy, to przynajmniej do zajęcia głównych jej punktów obronnych.
Zamyśliwszy się nieco nad tym fenomenem, zmuszony byłem w głębi ducha złożyć hołd
zdolnościom tego niepospolitego wojownika. Nie mogłem pojąć, jakie były właściwe powody
tego niesłychanego powodzenia, i dotychczas jeszcze dobrze ich nie rozumiem.
Pan Henryk liczył lat trzydzieści kilka, był słuszny, silnie zbudowany, rysy twarzy miał
takie jak wszyscy, a wykształcenie wcale nienadzwyczajne – jedną tylko rzecz umiał lepiej
niż inni, to jest potrafił się zawsze przedstawić w jak najkorzystniejszym świetle, skoro nie
było nikogo, co by sobie zadał pracę udaremnić jego usiłowania. Jeszcze i w takim razie trzeba było zręcznego przeciwnika, żeby mu wyrównać, bo kłamał tak doskonale i z taką nieustraszonością, że czasem w naocznego świadka wmawiał rzeczy, o których się temu ani śniło.
Dowiedziałem się na przykład od Józia, że pan Łąkowski był z nami w bitwie pod Żabnikami, że przyprowadził do naszego obozu sto chłopów ze swojej wsi dziedzicznej, że ci dali
się wszyscy wysiekać w jego obronie, że potem w miejscu zabitego naczelnika objął dowództwo nad nami, żeśmy go haniebnie odbiegli, a on sam jeden do późnej nocy tłukł się z
Kozakami, których byłby niechybnie wytępił, gdyby mu były ciemności nie przeszkodziły,
ułatwiając odwrót rozbitkom.
Wszystkie te szczegóły umiał opowiedzieć tak naiwnie i skromnie, że słuchacze nie dostrzegli w nich ani krzty przechwalstwa, a gdym je próbował dementować, Józio przyznał mi
się otwarcie, że nie wie, komu wierzyć. Apelacja do dzienników niewiele mi pomogła, bo w
tych znachodziły się trzy różne wersje o potyczce pod Żabnikami, z których żadna nie zgadzała się z prawdą. Prawdopodobnie korespondenci gazet, referujący o tym wypadku, należeli
wszyscy do rodziny Plantagenetów z ...skiego. Bądź co bądź, musiałem milczeć, żeby nie ujść
za łgarza obok achillesowskiej postaci i spartańskiej prostoduszności lorda Henryka. Zresztą
niewiele miałem czasu do zajmowania się cudzymi sprawami, bo wszystkie myśli i starania
nasze były i są jeszcze ciągle zwrócone w inną stronę.
35
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Ryszard I Lwie Serce (1157–1199) – król angielski, znany ze swych przygód i czynów bohaterskich.
becyrk (niem. Bezirk) – urząd powiatowy.
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Bój nieustający wzywał nas wszystkich do powrotu na pole czynu, a obok silniejszych i
ogólniejszych bodźców nagliła mię do tego pośrednio i bezpośrednio panna Wanda. Uważałem atoli, że im więcej się zbliżał dzień rozstania, tym była smutniejszą i – kochany czytelniku, niech to zostanie między nami – opryskliwszą, nieznośniejszą niż kiedykolwiek.
Kompletna łagodność panien zdarza się w romansach daleko częściej niż w rzeczywistości, a zmartwienie nie zawsze robi je podobnymi do cichej brzozy płaczącej nad powalonym
pniem swojej siostry albo nad niestałością ptasząt pieszczących się z jej gałązkami.
Dla obojętnego widza zakochana panna, nad której widokręgiem miłosnym gromadzą się
chmury, może być tak nieznośną jak dziecko, któremu grożą, że nie dostanie podwieczorku.
Gdybym umiał tak doskonale anatomizować serce ludzkie jak pani Sand37, wytłumaczyłbym może jak najfilozoficzniej, co się właściwie stało pannie Wandzie, ale naówczas opowiadanie moje zajęłoby parę tomów i kosztowałoby nakładcę daleko więcej pieniędzy; ponieważ zaś żądał ode mnie tylko kilkoćwiartkowego szkicu, ograniczę się na prostym przytoczeniu faktów, bez psychologicznej analizy.
Panna Wanda rozkochała się w panu Henryku, pan Henryk znalazł, że Kalnów jest nieźle
zagospodarowany, i rozkochał się w pannie Wandzie, ale tak jakby od niechcenia albo przez
grzeczność. Im mniej okazywał swoje wzajemność, tym bardziej panna szalała; nareszcie
wystąpił raz z długą perorą o obowiązkach ku ojczyźnie, o trawiącym go męstwie bohaterskim, i zakończył patetycznym frazesem, z którego wynikało, że się chce koniecznie dać zabić. Myśleliśmy, że się dziewczyna rozchoruje z rozpaczy po tym kazaniu. Nie wiem, skąd mi
przyszło do głowy poprowadzić dalej rzecz zaczętą przez bohatera spod Żabnik i utwierdzać
go w tak szczytnych zamiarach.
– Wyście wszyscy powinni pójść – rzekła Wanda – i pan, co masz tak homeryczną szybkość38 w nogach, i ty, panie Józefie; niewielka was będzie szkoda. Ale ci, co się na coś więcej
przydać mogą, niech teraz jeszcze zostaną w domu! – Mówiąc to zachodziła się od płaczu.
– Zapewne – odrzekłem – ja i pan Plantagenet powinniśmy już byli dawno opuścić Kalnów; ale Józio, ze swoim krótkim wzrokiem, małym wzrostem i filigranowym zdrowiem, nie
powinien się ruszać z domu, bo będzie tylko ciężarem tam, gdzie chodzi głównie o siłę fizyczną.
– Dobrze, dobrze, niech zostanie, ale niech się potem nie przyznaje, że jest moim bratem!
– Ależ ja nie myślę zostać! – zawołał z miną człowieka, który się rzuca na oślep przez
Rubikon, paragrafu 66 c.k. kodeksu karnego39.
– Ani ja, ani pan Plantagenet, jak się spodziewam.
Lord Henry wyglądał zupełnie jak Kurcjusz40, kiedy miał runąć z koniem w otwartą paszczę otchłani. Panna Wanda przynajmniej wyczytała na jego czole tę niezłomną determinację
wielkiego Rzymianina i zawołała słabnącym głosem:
– Kto ma takie zdolności i takie zaufanie współobywateli, powinien się oszczędzać dla ich
dobra!
Chór dziewięciu panien zabrzmiał potakiwaniem na te słowa i uchwalono jednogłośnie, że
lord Plantagenet popełni wielką zbrodnię, jeżeli narazi swoje drogie życie.
37

George Sand – pseudonim Aurory Dudevant (1804– 1876), słynnej pisarki francuskiej, która w swych
licznych powieściach głosiła zasady radykalne i walczyła o prawa kobiety, m. in. o prawo do niekrępowanej
konwenansami miłości. Jej sentymentalne utwory były w Polsce bardzo popularne.
38
homeryczna szybkość – bohaterowie Homera wyróżniali się wyolbrzymionymi cechami i mieli nawet
związane z tym przydomki, np. szybkonogi Achilles; tu określenie to użyte jest ironicznie.
39
Paragraf ten, mówiący o zdradzie stanu, stosowano w Galicji wobec ludzi idących do powstania; przejść
Rubikon – zwrot przysłowiowy: dokonać kroku, po którym nie ma odwrotu. Rzekę Rubikon, dzielącą Italię od
Galii, przekroczył Cezar zaczynając wojnę galijską.
40
Kurcjusz – legendarna postać Rzymianina, który w czasie trzęsienia ziemi rzucił się z rumakiem w otchłań,
co wedle zdania augurów uchronić miało Rzym od dalszych klęsk.
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Lord Henry Plantagenet zdawał się słuchać z uwagą zdań tego kobiecego areopagu41 i kiwał poważnie głową, jak gdyby chciał powiedzieć, że już to wszystko sam dawno rozmyślił i
rozważył. Ale jak już wszystko ucichło, powstał z krzesła, założył lewą rękę za klapę surduta,
prawą zaś zostawił wolną dla dobitniejszej giestykulacji, i począł rzecz z emfazą42 w te słowa:
– Zbrodnią dzisiaj byłoby sądzić, że można gdziekolwiek lepiej służyć sprawie narodu niż
na polu bitwy. (Tu groźnie głos podniósł). Kiedy po tylu latach doczekaliśmy się nareszcie
upragnionego widoku tych ojczystych sztandarów, wiodących do boju naród orężem wsławiony. (Tu nastąpiła chwila głębokiego namysłu). Powinniśmy wszyscy spieszyć za nimi,
wszyscy, starzy i młodzi, uczeni i prostaczkowie. (Tu spojrzał znacząco po całym zgromadzeniu, jakby gatunkował obecnych!). Ojczyzna wymaga od nas tego podatku krwi, bo krew
ją tylko zbawić może, i dlatego postanowiłem walczyć do ostatka, nie oglądając się na nic
więcej, jak na głos powinności, który mi każe umierać obok moich braci! Powiedziałem!
Nowe okrzyki podziwienia wybuchły w całym pokoju, lord Henry zdawał się jaśnieć jakimś nadziemskim światłem, przy którym gasła sława wszystkich dawnych i nowych bohaterów.
Panny coraz troskliwiej spozierały do zwierciadła, pomne na wiersz królowej Hortenzji:
Amour à la plus belle, honneur au plus vaillant!43
Panna Wanda bliską była spazmów. Po raz to pierwszy miłość owładnęła była jej serce, i
nie wiem, wskutek jakich to niedocieczonych psychicznych i niepsychicznych pobudek owładła je absolutnie, nie cierpiąc żadnych ograniczeń, żadnych innych potęg obok siebie. Dosyć
powiedzieć, że panna Wanda była bez wątpienia dobrą Polką, że pędziła prawie z domu Józia,
na pół ślepego, chorowitego chłopca, którego lada silniejszy powiew wiatru z nóg walił, podczas gdy lord Henry, zdrów jak ryba, silny jak niedźwiedź, miał koniecznie zostać i przydać
się na co innego.
Jestem przekonany, że pan Henryk podzielał w zupełności jej zdanie, ale to jeszcze nie
było dosyć, bo oprócz dwojga głównie zainteresowanych trzeba było jeszcze mieć wzgląd na
zdanie rodziców i na to, co świat powie. Państwo Zamirscy nie zakochali się w nim byli tak
na zabój, żeby go aż mieli wstrzymywać tam, gdzie żony wyprawiają mężów, matki synów –
gdzie codziennie i w każdym prawie domu odbywają się sceny wznioślejsze niż owe sławne
czyny i powiedzenia spartańskie – wznioślejsze powiadam, bo u nas życie familijne ściślejszym niż gdzie indziej węzłem kojarzy członków rodziny i ani moda, ani żelazne prawo Likurga44 nie każą nam wyrzekać się naszych dzieci na korzyść mamki lub zakładu wychowania, a żony wykluczać z towarzystwa, jak to czynili słynni ziomkowie Leonidasa. Dlatego też
n a s z e Spartanki godniejsze są uwielbienia od starożytnych i przykro mi bardzo, że panny
Wandy nie mogę policzyć w ich poczet, jak z drugiej strony ubolewam niezmiernie nad tą
okolicznością, że lord Henry Plantagenet także nie był Spartańczykiem, bo naówczas powieść
moja mogłaby była przybrać nastrój patetyczny, który pasjami lubię.
Pan Henryk osiągnął już był wszystko, co się osiągnąć dało w Kalnowie, panna zakochała
się w nim niesłychanie, rodzice poważali go wysoko – nie zostawało mu nic, jak tylko
oświadczyć się i ożenić czym prędzej. Ale tam na północy huczą działa moskiewskie, krew
41

areopag – w starożytnych Atenach najwyższy trybunał sądowo-polityczny, tutaj: zgromadzenie.
emfaza (z gr.) – przesadna uczuciowość wypowiedzi.
43
Amour à la plus belle, honneur au plus vaillant! (fr.) – Miłość dla najpiękniejszej, honor – najdzielniejszemu; królowa Hortensja – Eugenia Beauharnais (1783–1837), matka Napoleona III, autorka wielu drobnych
wierszy i pieśni oraz kompozycji.
44
Likurg – sławny prawodawca Sparty, żyjący około 800 r. p.n.e., wprowadził bardzo surowe obyczaje do
życia Spartan; w kwestii wychowania zwracał głównie uwagą na hartowanie ciała i zdatność do służby wojskowej.
42
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się leje strugami, ojczyzna wszystkie swoje dzieci woła w bój o życie lub zagładę – uwaga
całego świata zwrócona w tę stronę, Anglicy i Francuzi o niczym innym nie dyskutują, jedni
wymachując rękoma, a drudzy trzymając je w kieszeni 45 – trudno w takich okolicznościach
myśleć o rzeczy na pozór tak mało wojennej jak ożenienie. Pan Henryk rozumiał to doskonale, że i najgorętsza miłość nie uniewinni go w polskich oczach z najprzykrzejszego zarzutu,
jaki można zrobić mężczyźnie, i wynalazł na to sposób całkiem nowy, który swojego czasu
nie omieszkam ci opisać, szanowny czytelniku, żebyś wiedział, jak sobie radzić w podobnych
wypadkach. Tymczasem zaś odbywała się w Kalnowie dla panny Wandy prawdziwa tragedia,
pełna męki i boleści, nad którymi powinien bym się właściwie nieco obszerniej zastanowić,
gdybym wiedział choćby o jednym jeszcze nowym frazesie, służącym na opisanie cierpień
kochanków. Niestety! nie czuję się na siłach po temu, może z tej przyczyny, że dotychczas
jeszcze, dzięki Bogu, nie byłem nigdy zakochanym. Za to biedny Józio, który był trochę poetą, musiał z rozkazu panny Wandy przetłumaczyć na polskie pożegnanie Hektora z Andromachą:
Will sich Hektor ewig von mir wenden?46
Wyszukano do tego jakąś muzykę i panna Wanda śpiewała to co wieczora przy fortepianie, aż się serce krajało. Przyszła na koniec chwila rozstania – zapakowano troskliwie sprowadzone rewolwery, bulion i szarpie – konie pana Zamirskiego stanęły przed gankiem, panna
Wanda zachorowała na serio i położono ją do łóżka, a ja, Józio i wielki Plantagenet ruszyliśmy w drogę, każden z innymi myślami. Józio medytował, czy nie można by strzelać ze
sztućca za pomocą lornety – i czy nie lepiej mu pójść do kosynierów, gdzie dosyć jest widzieć
Moskala na dwa kroki. Ja zastanawiałem się nad futrem i nad berlaczami pana Henryka, które
miały w sobie coś nadzwyczaj powabnego, i zaczynałem pojmować doktryny komunistów
francuskich47. Byłem przekonany, że pan Henryk nie myśli nam towarzyszyć do końca i próbowałem odgadnąć, jak się później z tego wykłamie w Kalnowie, o czym nie wątpiłem, że mu
się uda. On zaś rozważał w myśli wszystkie szanse, które go czekały, gdyby się rzeczywiście
dał zawieźć na powrót do Królestwa. Moskali można było spotkać kilka albo kilkanaście tysięcy, wszyscy uzbrojeni w gwintowane karabiny i zaopatrzeni w sześćdziesiąt ostrych nabojów, co czyni razem jakich sto tysięcy wystrzałów albo jeszcze więcej. Prawda, że większa
część kul idzie za wysoko albo za nisko, albo bokiem, ale któż mógł ręczyć, że jedna z nich
nie wybierze sobie właśnie to miejsce, gdzie będą niedźwiedzie pana Henryka? Pięć i pół stopy wysokości, a dwie szerokości, to jest jedynaście stóp kwadratowch, na tej przestrzeni
można by pomieścić tyle ołowiu, ile go wystrzeli batalion dający ognia obydwoma szeregami,
a w takim razie pan Henryk wyglądałby zupełnie jak przetak, odliczywszy już nawet wszystkie mankamenta48, jakie go mogły spotkać przy ataku na bagnety. Uwagi tego rodzaju spowodowały go, że postanowił pojechać na bok z jaką misją, zaraz z pierwszego miasteczka,
gdzie będzie można dostać konie pocztowe.
Niezadługo zawitaliśmy też na popas do Rogocina, gdzie się mieści urząd powiatowy, podatkowy i pocztowy na przestrzeni kilku błotnistych uliczek, po których się snują czarni nasi
starozakonni bracia.
W środku znajduje się wielki czworokątny rynek, a w nim tak zwany ratusz, to jest budynek mieszczący propinację i dom zajezdny, nad którego bramą uderza zdumionego widza
45

– aluzja do stanowiska Anglii i Francji w czasie powstania styczniowego. Pomoc tych państw ograniczyła
się do akcji dyplomatycznych i wyrażania podziwu i sympatii dla powstańców.
46
Will sich Hektor ewig von mir wenden? – z wiersza Fryderyka Schillera pt. Hektors Abschied (1780) w
tłumaczeniu polskim Augusta Bielowskiego: Chceli mój Hektor rzucić mię na zawsze?
47
Chodzi tu zapewne o doktryny socjalistów utopijnych, potraktowanych zresztą humorystycznie.
48
mankament (z łac.) – brak, strata.

20

napis na starej bardzo tablicy, ale zupełnie nową ortografią skreślony: D u m p a ń s k i i t r
a k t h e r49. Do tego pańskiego domu, jako do pierwszego hotelu w Rogocinie, zajechaliśmy z
ogromnym trzaskiem, witani z wielką atencją50 przez gospodarza, jego Surę i miszuresów51.
W sieniach stała już jakaś inna bryczka, a około niej krzątał się oprócz parobka człowiek
w siwej kapocie z czarnymi pętlicami, którego mina i postawa na pierwszy rzut oka wydawała
powstańca.
Nie wiem, skąd to pochodzi, ale to pewna, że waleczni nasi bracia z Kongresówki mają
coś tak cechującego w sobie, że ich od razu rozpoznać można.
Zbliżyłem się do wspomnianego właśnie Koroniarza i jakie było moje zdziwienie, gdy
poznałem w nim owego starego borsuka, którego prawie w moich oczach porwali byli Moskale, w chwili gdy wypaliwszy ostatni nabój ze swojej dubeltówki złamał jej łoże na karku
jakiegoś twardokościstego Czuchońca.
– Co pan tu robisz, jak się pan wydarłeś ze szponów kacapskich? – było moje pierwsze
zapytanie.
– Jak się wydarłem? – Zębami! – odpowiedział z flegmę.
Nie dałem mu spokoju, póki mi nie opowiedział swojej historii od czasu potyczki pod
Żabnikami. Treść jej była taka:
Porwany i poszturkany przez piechotę, został potem oddany pod straż Kozakom, którzy
go mieli odprowadzić wraz z innymi do najbliższego miasta, gdzie się znajduje więzienie dla
nieszczęśliwych jeńców. Kozak zarzucił mu rzemień na szyję, jak to zwyczajem szlachetnych
rycerzy carskich, i ciągnął go za sobą, okładając od czasu do czasu pletnią52, a w przerwach
popijając wódkę z manierek zdobytych na pobojowisku. Biedny borsuk wlókł się, jak mógł,
za nim, aż gdy zmrok zapadł, począł z głodu i złości kąsać rzemień, na którym go wleczono.
Zdaje się, że rzemień był nieco zużyty, a nasz wiarus gryzł go z takim zapałem, że wkrótce
udało mu się przeciąć go zupełnie i skoczyć w gęstwinę, w której go Kozacy nie znaleźli i nie
bardzo nawet gorliwie szukali, zważywszy, że już był całkiem obdarty i to, co miał na sobie,
nie warto było pół kopijki.
Gdy się oddalili, stary borsuk zerwał się, zebrał ostatnie siły i biegł póty, póki nie wpadł w
ręce stróżom porządku i bezpieczeństwa publicznego, pilnującym wstępu do jakiejś wsi galicyjskiej. Tu odbył drugą łaźnię, nie mniej gorącą od pierwszej, i zamknięty w karczmie pokutował tam, póki go nie wybawił żandarm, który mu się wydał istnym aniołem wysłanym z
nieba i zaprowadził go do raju, czyli do becyrku. Tam spisano z nim kilka protokołów, a na
koniec wręczono mu kartę pobytu, na mocy której mógł do pewnego czasu zostać w Galicji.
Widać, że go miano za indywiduum niezbyt szkodliwe.
Dostawszy się do pierwszego dworu w sąsiedztwie, znalazł tam przypadkiem synowicę
swojego dawnego pana, pannę Henrykę Kotwicką, i z nią razem jechał właśnie przez Rogocin, gdyśmy się spotkali. Cel ich podróży był ten sam co nasz – powiedziałem mu to i dodałem, że pan Łąkowski także jedzie z nami.
Stary borsuk skoczył jak oparzony na te słowa i poleciał czym prędzej do swojej panny,
prosząc mię poprzednio, żebym nie wspominał Plantagenetowi, że panna Kotwicka znajduje
się w Rogocinie.
Gdy się oddalił stary borsuk, obejrzałem się za moimi towarzyszami podróży, których
opuściłem był na chwilę. Józio nie złaził wcale z bryczki, bolała go głowa z przeziębienia i
kaszlał przy tym okropnie; widać było, że miał gorączkę, chociaż się do żadnej z tych rzeczy,
tak zbytecznych w partyzanckiej wojnie, przyznać nie chciał. Lord Plantagenet, przeciwnie,
49
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trakther – właściwie: traktier lub traktiernia (z niem.), gospoda, zajazd.
atencja (z łac.) – poważanie, szacunek.
51
miszures (z hebr.) – posługacz żydowski w domu zajezdnym.
52
pletnia – kańczug złożony z kilku plecionych rzemieni.
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uskarżał się na gwałtowny ból w krzyżach, na kurcze w żołądku, na chrypkę, duszność i nudności; oprócz tego twierdził, że mu mocno dokucza prawe ramię, gdzie według własnego
biuletynu miał otrzymać martwy postrzał 53 przy sposobności owej ciężkiej walki, którą bujna
wyobraźnia jego stoczyła pod Żabnikami z tak przeważną liczbą Dońców, Czuchońców i innych Kałmuków.
Wśród ciągłego stękania i narzekania wypytywał się miszuresa, gdzie jest poczta, i już
chciał się tam udać dla zamówienia koni, które go w nadzwyczaj pilnym interesie miały zawieźć do najbliższej stacji kolei żelaznej – gdy wtem zastąpił mu drogę wiarus panny Kotwickiej i zaciskając historyczne swoje zęby, co mu tak dobrze posłużyły do wydobycia się z
niewoli, przemówił, jak mógł najspokojniej:
– A, proszę pana!
Eliptyczny54 ten frazes, przetłumaczony na język pedantów salonowych i książkowych,
znaczył właściwie: Przepraszam najuprzejmiej, że jestem tak śmiały prosić pana na ustęp, ale
miałbym z nim kilka słów do pomówienia!
Stary borsuk zmieścił całą tę perorę w trzech wyrazach, co przemawia za twierdzeniem
Russa55, że prości ludzie są najlepszymi mowcami.
Lord Henry Plantagenet żachnął się jednak mocno na tę lakoniczną przemowę wiarusa i
ofuknął go piorunującym:
– Czego chcesz? coś za jeden?
Stary borsuk odparł spokojnie:
– Alboż to mię pan nie poznaje? Wszak niedawno widzieliśmy się w obozie majora Rębajły!
Szlachetny lord zmierzył pogardliwie siwą kapotę, baranią czapkę i jarmarkowe buty
swego interlokutora56 i odezwał się znudzonym głosem, wzruszając lekko ramionami:
– Albo ja wiem! trudno że znowu pamiętać wszystkich „gimajnów” 57!
– Czy gimajnów, czy nie gimajnów! – huknął wiarus podkręcając wąsa, zaś pogromca
Kałmuków obejrzał się troskliwie, czy w danym razie będzie miał wolny odwrót, bo giest
starego borsuka wydał mu się raczej wojennym niż komisarskim.
Ten ostatni uspokoił się jednak szybko i prawił dalej z powolnym namysłem:
– Przecież to my się znamy dawniej! Pan nie zapomniałeś pewnie Wawrzyńca Siedlaka,
co był leśniczym u pana Kotwickiego, kiedy to pan tak często bywałeś w Zabrzezińcach. Nawet później zdaje mi się, że widziałem pana w Warszawie, dokąd mię mój pan posłał był z
listem do pana. Przyszedłem właśnie, kiedy pan Władysław ...
– Aha, aha, przypominam sobie! – zawołał nagle pan komisarz wojenny chwytając starego w swoje lordowskie objęcia. – Kochany panie Siedlaku! jakże mi się miewasz?
– Przyszedłem właśnie – ciągnął dalej nielitościwy borsuk wywijając się panu Henrykowi
i zdejmując czapkę z uszanowaniem – przyszedłem właśnie, kiedy pan Władysław Kotwicki
podobnoś bardzo niegrzecznie się znalazł u pana dobrodzieja ... O, stary to zawadiaka, gorszy
prawie niż jego córka! Pamiętam jak dziś, trzymał w ręku swoją wiśniową pałkę, a czerwony
był jak ćwik! Pan dobrodziej za to ...
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martwy postrzał – kontuzja.
54
eliptyczny (z gr.) – niepełny.
55
Jan Jakub Rousseau (1712–1778) – jeden z najwybitniejszych pisarzy i myślicieli francuskich wieku
XVIII, głoszący hasła powrotu do natury, autor m. in. Nowej Heloizy (1760) i Emila (1762). Twierdzenie, „że
prości ludzie są najlepszymi mówcami”, wyprowadza Lam zapewne ze sceny w Nowej Heloizie, w której podczas zabawy w wiejskim dworze ubogi żebrak wygłasza wykwintne przemówienie.
56
interlokutor (z łac.) – rozmówca.
57
gimajn albo gimajny (z niem.) – prosty żołnierz, szeregowiec.
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– Ależ powiedz mi, jak się masz, kochany Wawrzku – przerwał na nowo lord Henry i na
nowo zaczął ściskać borsuka. – Masz podobnoś żonę, dzieci; co one robią? ... Może się napijesz wódki ... Słuchaj, a dużo zabiłeś Moskali? ...
– Ba, gdybym ja umiał tak wywijać bronią, jak stary pan Władysław Kotwicki swoją wiśniową pałką! Pan dobrodziej musiałeś otrzymać bardzo wiele kontuzji?
– Pan Łąkowski – odezwałem się dla urozmaicenia dialogu – otrzymał kontuzję w bitwie
pod Żabnikami, od kuli moskiewskiej!
Stary borsuk otworzył niepospolicie gębę, usłyszawszy tę nowinę, lecz pan komisarz wojenny nie pozwolił mu się długo nad nią zastanawiać i chwyciwszy nas obu za ręce, ciągnął
do szynkowni, zagadując czym prędzej:
– Ej, co tam o tym mówić! Chodźcie lepiej, napijemy się wódki, bo tu zimno w sieniach.
Wódka jest płynem radykalnym zapomnienia. Ileż to ludzi w jej letejskich58 głębiach zanurza codziennie swoje frasunki, kłopoty małżeńskie, zgryzoty sumienia i finansowe negocjacje z handełesami! Od korespondenta politycznego dziennika, trapionego myślą o zapóźnionym artykule, do którego bieżąca historia żadnego nowego nie dostarczyła materiału, aż do
chana kilkudziesięciomilionowej hordy, którego podwładni murzowie59 nie dość szczęśliwie
wytępiają buntownicze plemiona, wszystko szuka w kieliszku to, czego Manfred na próżno
żądał od duchów!60 Z tą różnicą, że jedni piją anyżówkę, a drudzy kumis61 lub rum. Nie pojmuję, dlaczego Byron nie zaproponował swemu bohaterowi englisch bitter62, kiedy ten tak
żałośnie wołał: „Forgetfulness!” „Zapomnienia!” Pan Łąkowski pod tym względem był daleko jenialniejszym od hardego barda Albionu63 i chcąc nam narzucić zapomnienie, któregośmy
bynajmniej nie pragnęli, raczył nas na gwałt kontuszówką. Nigdy jeszcze nie widziałem go
tak uprzejmym, jak naówczas.
Wszystkie wysilenia szlachetnego lorda były atoli daremne. Ani Siedlak, ani ja nie daliśmy się namówić do „sznapsa”, jednakowoż borsuk przestał sekować znakomitego komisarza
ową fatalną wiśniową pałką, prosząc go za to, żebyśmy weszli do zajętej przez niego stancji,
bo ma nam coś nadzwyczaj ważnego powiedzieć i pokazać.
Wielki Plantagenet ani się spodziewał, co go tam czekało, i nastroiwszy fizjonomię do
najwyższego szczebla ministerialnej powagi wkroczył przez niskie drzwi a nader wysoki próg
do malutkiej izdebki żydowskiej, która służyła za pokój dla honoracjorów64 odwiedzających
„dom pański i t r a k t h e r” w Rogocinie. Za nim wszedłem ja, a na końcu barczysty i wąsaty
nasz stary borsuk. Nim jeszcze zdołałem zobaczyć wnętrze izby, komisarz wojenny cofnął się
tak nagle, że gdybym miał nagniotki, byłby mi je nielitościwie podeptał.
Wsteczny ten ruch miał nas wszystkich trzech wyprowadzić nazad do sieni, ale borsuk
oparł mu się stanowczo i wpchnął nas do izby tak energicznie, że lord Plantagenet znalazł się
niespodzianie przyparty nosem do przeciwległej ściany, ja zaś długo musiałem szukać równowagi na środku izdebki, bo działanie tych dwóch sprzecznych sił nadało mi zupełnie inny
kierunek w nogach, a inny w górnej części ciała.
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letejskie głębie – Leta była w mitologii greckiej rzeką zapomnienia. Kto napił się z niej wody, tracił pamięć swych przeżyć na ziemi.
59
murza lub mirza (z persk.) – tytuł wodza rodu lub pułku tatarskiego.
60
– aluzje do sceny aktu I dramatu Byrona Manfred (1817), w której bohater woła: „Chcę niepamięci, samozapomnienia” (tłum. Zofii Reutt-Witkowskiej).
61
kumis częściej: kumys (z tatarsk.) – napój alkoholowy z mleka klaczy.
62
englisch bitter (niem.) – angielska gorzka, gatunek wódki.
63
bard Albionu – pieśniarz Albionu; Albion – poetyckie określenie Anglii; chodzi tu oczywiście o Byrona.
64
honoracjor (z łac.) – dostojnik.
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Jednocześnie odezwało się chichotanie kobiece w jednym kąciku tego zaimprowizowanego salonu. Obejrzawszy się, ujrzałem pannę Henrykę i jeszcze jakąś panię, siedzące na wąskiej kanapce obitej cycem65, to jest na najwykwintniejszym meblu z całego „pańskiego domu”.
Mimo komicznej introdukcji66 naszej wszystko przybrało natychmiast nastrój nadzwyczaj
poważny, skorośmy odzyskali nasze centra gravitationis67, a Siedlak zamknął drzwi na zaszczepkę, bo klucza nie było, i stanął przy nich jakby na straży. Lord Henry był bardzo niespokojny i szukał słów, żeby wyrazić swoje zdziwienie i oburzenie z powodu fizycznego
przymusu, którego właśnie doznał.
Ciekawy byłem, jak się to wszystko skończy, a właściwie jak się zacznie, bo widocznie do
końca jeszcze było daleko, skoro dopiero drzwi zamykano. Najrozmaitsze domysły snuły mi
się po głowie, między innymi oglądałem się, czy nie ma gdzie jakiej wiśniowej pałki, bo nietykalność osoby ostatniego z Plantagenetów zdawała mi się mocno zagrożoną. Zdaje się, że
on także coś podobnego przeczuwał, bo przypierał plecy jak najszczelniej do ściany.
Zamiast wszelkiej doraźnej egzekucji nastąpiła atoli uroczysta cisza, którą przerwała najprzód panna Kotwicka.
– Panie Łąkowski – rzekła umiarkowanym, ale stanowczym głosem – naczelnik wojenny
województwa ...skiego polecił mi widzieć pana, a nie mogąc odmówić posłuszeństwa rozkazowi, do którego wykonania nikt inny naprędce się nie znalazł, zmuszoną byłam przyjąć tę
niemiłą misję – niemiłą, bo jeślibym pana chciała gdzie widzieć, to chyba w moskiewskich
szeregach, żebym mogła pomścić razem ojczyznę, ojca i siebie na niegodziwym człowieku...
„A niech cię kaci ...! – pomyślałem sobie – jak się dziewczyna rozsierdzi, gotowa go zastrzelić, jak tego Moskala, co zabił naszego dzielnego majora! Z kobietami, jak widać, nie
lepsza sprawa w wojnie jak w pokoju”.
Tą razą jednak panna Henryka nie zgładziła jeszcze ze świata swego byłego konkurenta,
lecz mówiła dalej:
– Jenerał rozkazuje panu, żebyś mu doniósł, co się stało z pieniędzmi, które panu wręczono dla oddziału majora Rębajły; a to z powodu, że dotychczas nikt nie wie, gdzie się podziały.
Wielki Plantagenet zmarszczył się na to pytanie i jął utrzymywać, że nikomu nie potrzebuje zdawać rachunków, prócz tego, co mu powierzył pieniądze; po ukazaniu jednak pisemnego pełnomocnictwa, w które była zaopatrzona panna Henryka, zmiękł znacznie i tłumaczył
się, że oddane mu dziesięć tysięcy rubli wręczył Nemirze, temu samemu młodemu człowiekowi, po którego mię chciał wyprawić do Warszawy, żeby się mnie pozbyć z Kalnowa.
– W takim razie musiałeś pan otrzymać kwit, a tego właśnie żąda jenerał – odparła panna
Henryka.
– Kwit ... – odrzekł milord nieco zakłopotany – ja kwitu z sobą nosić nie mogłem, to jest
rzecz nadzwyczaj kompromitująca...
Pozwoliłem sobie zrobić mu uwagę, że daleko więcej kompromitującą rzeczą było rąbać i
strzelać sołdatów jego carskawo wieliczestwa68, jak to – według własnego zeznania miał
uczynić pod Żabnikami.
Panna Henryka uśmiechnęła się gorzko na te słowa, a stary borsuk wybuchł tak serdecznym śmiechem, że aż dostał czkawki.
Lord Henry nie dał się jednak i tym zdekoncertować69, ale odciął się w najlepsze:
– Bijąc się z wrogiem narażamy tylko własne życie, ale papiery mogą także kogo innego
skompromitować. Z tej przyczyny, jeżdżąc sam jeden i bojąc się wpaść w ręce Moskali, nie
65

cyc – rodzaj tkaniny bawełnianej.
introdukcja (z łac.) – wprowadzenie, wstęp poprzedzający główną część utworu.
67
centra gravitationis (łac.) – środki równowagi.
68
carskawo wieliczestwa (ros.) – cesarskiego majestatu.
66

69

zdekoncertować (z fr.) – zmieszać, zawstydzić.
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chciałem nosić z sobą kwitu i dałem go do schronienia panu X., obywatelowi z Królestwa, u
którego jenerał może go każdego czasu odebrać.
Była to szczera prawda, jak się później pokazało; całe nawet tłumaczenie się szlachetnego
lorda miało wiele słuszności za sobą. – Bezstronność nakazuje mi to przyznać, a muszę sobie
oddać tę sprawiedliwość, że jestem bezstronnym jak najcnotliwszy Rzymianin z czasu złotego
wieku cnoty rzymskiej, który się skończył na wiele lat przed wynalezieniem świeckiej władzy
papieżów. Jednakowoż – niestety – nie zawsze się jest aniołem, a gdyby cherubiny tak nienawidziły pana Henryka jak ja, byłyby go znalazły winnym defraudacji, tym bardziej ułomny
człowiek i nieułomna wprawdzie i piękna jak anioł, ale zawzięta jak sto diabłów kobieta.
Prawie jednocześnie, jeżeli się nie mylę co do daty, powstała w nas myśl, że pan Łąkowski, nie mogąc do połatania swojej fortuny znaleźć stosownego posagu, nadużył funduszów
narodowych.
Mamże być szczerym aż do bezczelności, jak jaka francuska autorka miłosnych pamiętników, czy też upiększyć się i pozować, jak nasz gadatliwy nieprzyjaciel, pan de Lamartine70?
Zdaje mi się, że otwartość, byle bez cynizmu, zjedna mi więcej przyjaciół niż szarlatańskie
przechwalstwo – wyznam tedy, że podejrzenie to cieszyło mię trochę. Złapałem pana Henryka kilka razy na kłamstwie, posądzałem go nie bez przyczyny o tchórzostwo, teraz znalazła
się nowa plama na tym słońcu kalnowskim, obok którego biednemu człowiekowi nie wolno
nawet było być księżycem. Zacierałem więc ręce w duchu po tym odkryciu, bo, jak powiadam, nie cierpiałem pana Henryka, choć mi właściwie osobiście nic złego nie zrobił. Nie rozumiem teraz, co mi to szkodzić mogło, że się podobał pannie Wandzie, że chciał w jej
oczach uchodzić za bohatera, że w tak niekorzystnym świetle przedstawił nas wszystkich,
którzyśmy się bili, podczas gdy on wygodnie jechał sobie do Galicji, i że mię za to panna
Wanda po dawnej znajomości nieraz uczciwie wyłajała, chociaż się jak najusilniej starałem
uniewinnić z niesłusznego zarzutu. Koniec końców – byłem pewny, że lord Plantagenet
przywłaszczył sobie owe dziesięć tysięcy rubli, a pewność ta sprawiała mi zarazem uciechę i
oburzenie. Panna Henryka i stary borsuk podzielali podobnoś w zupełności moje uczucia, jak
to się ze skutków okazało.
– Mój panie – odezwała się panna Kotwicka – twierdzenie pańskie nie może mi być rękojmią, że kwit, o którym pan mówisz, istnieje w rzeczywistości. Kto się tak często mija z
prawdą...
– Kto tak bezczelnie kłamie – poprawił zaperzony Siedlak nie posiadając się ze złości.
Z nas wszystkich on jeden podobnoś widział w tym wszystkim najjawniej to, co nas najbardziej powinno było obchodzić, to jest prawdopodobieństwo znacznej materialnej straty dla
ogółu.
– Kto woli kijem dostać niż narazić się na jedną kulę, a chwali się, że tysiącom czoło stawiał ... – dodałem z mojej strony, ośmielony ogólną tą manifestacją uczuć.
Trzy te urwane frazesy jakby trzy pioruny spadły niespodzianie na pana Henryka, tak że
nieborak stracił zupełnie jedyny rodzaj odwagi, którym się mógł poszczycić, a który był całkiem cywilnej natury. Spojrzał, a raczej próbował nam spojrzeć w oczy i spotkał się z spojrzeniami, które go jeszcze mocniej do ściany przyśrubowały. Zmięszany, zastraszony, stał
tam przed panną Henryką jak delinkwent71 schwytany na gorącym uczynku i tą postawą
swoją utwierdził nas niemało w niesłusznym naszym posądzeniu.
– Stosownie do rozkazu jenerała – rzekła dalej panna Henryka – odstawię pana więc do
jego obozu, gdzie się pan wytłumaczysz, jak będziesz mógł.
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Lamartine Alfons (1790–1869) – francuski poeta romantyczny, historyk i polityk o zapatrywaniach konserwatywnych.
71
delinkwent (z łac.) – ten, który popełnił przestępstwo; forma dawniejsza, bliższa pierwowzorowi; dziś panująca forma: delikwent.
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– Co, do obozu? – jęknął pan Henryk. – Czyż państwo macie rozum! A cóż bym ja tam w
obozie robił? Ja jestem słaby – mam nieznośny ból w boku i już czuję, że dostanę zapalenia
płuc. Przy tym, ja mam interes do Siekierowa, gdzie zostawiłem konie, bryczkę i furmana. Ja
teraz na żaden sposób, nie mogę jechać do obozu; ja tam nie pojadę!
– Pojedziesz pan! – krzyknęła panna Henryka tupiąc nóżką, a jednocześnie sięgnęła ręką
do torbeczki podróżnej, która koło niej leżała.
– Ale nie, nie, nie pojadę! – wołał lord Henry na pół jeszcze w strachu, a na pół już w rozpaczy. – Ja nie chcę teraz jechać do obozu!
Wtem z torbeczki podróżnej ukazał się instrument żelazny, nader rzadki w torbeczkach
tego rodzaju. Był to bardzo piękny rewolwer, prawdziwe cacko, tylko nie dla panien.
Na ten widok milord odsunął – może zresztą przypadkiem – komodę, na której stały porcelany pani Sury – ale wnet, jakby sobie pomyślał, że ten schowek nie będzie dość bezpiecznym, rzucił się do drzwi. Tam atoli spotkał się z Siedlakiem, który się nie mógł wstrzymać od
przywitania go moskiewskim:
– O, ne ujdiosz! ptaszku!
Milord był w rozpaczliwym położeniu i w tej uroczystej chwili zdobył się na frazes arcydyplomatyczny:
– Nie zapominajcie państwo, że jesteśmy na o b c y m t e r y t o r i u m. Gwałt na mojej
osobie mógłby was tu drogo kosztować!
– O, nie ujdziesz nam pan nawet pod inwokacją72 pana Szmerlinga!73– zawołała panna
Henryka. – Z tego terytorium, które pan nazywasz obcym, mamy tylko dwie mile do granicy,
konie nasze są doskonałe, a sześć strzałów wystarczą mi zupełnie!
Cóż mi więcej zostaje do powiedzenia? Oto zapisuję tu na wieczną rzeczy pamiątkę, że w
powiatowym mieście Rogocinie, w królestwie Galicji i Lodomerii, o godzinie pierwszej po
południu, a zatem w biały dzień, popełniono zbrodnię naruszenia spokojności publicznej oraz
gwałtu publicznego na osobie pana Henryka Łąkowskiego, obywatela z Królestwa Polskiego,
przebywającego tu za legalnym paszportem, wydanym przez władze cesarskorosyjskie, a to w
następujący sposób: wsadzono pomienionego pana przemocą na bryczkę, a obok niego siadło
dwóch mężczyzn, którzy zaciąwszy konie, uwieźli go ku granicy. Tuż za nimi ruszyła druga
bryczka, wioząca dwie panie i chorego młodzieńca w okularach.
Biedny lord wyglądał jak niewinna ofiara prowadzona prosto na zarżnięcie, nie bronił się,
nie ruszał się nawet i nie mówił ani słowa, tylko stękał od czasu do czasu. Józio był w takiej
gorączce, że nawet nie uważał, iż towarzystwo jego zmieniło się w sposób bardzo przyjemny
– i nie wiedział nic o rozmaitych despektach, które spotkały jego przyszłego szwagra. Za trzy
godziny byliśmy w obozie jenerała ***.
III
Szczęściem dla szlachetnego lorda obywatel, któremu powierzył ów kwit nieszczęśliwy,
dał się z łatwością odszukać; inaczej sprawa jego mogła była wziąć obrót bardzo fatalny.
Wszyscy byli jak najgorzej usposobieni dla niego; wiedziano, że nie chciał stanąć na czele
swoich włościan, kiedy chwyciwszy za kosy wzywali go, żeby ich prowadził. Wyjechał z
domu udając, że coś organizuje, starając się koniecznie o jakąś funkcją dającą znaczenie, a nie
narażającą bezpieczeństwa osobistego – w końcu opuścił kraj i udał się w strony, gdzie czynności tego rodzaju więcej popłacają. Najlepiej byłby zrobił udając się do Chin, bo powiadają,
że gdy raz Chińczycy chcieli przyjść w pomoc swoim braciom ujarzmionym przez Mongo72

inwokacja (z łac.) – wezwanie, prośba o pomoc.
Antoni Schmerling – austriacki polityk o tendencjach centralistycznych, był w latach 1860–1865 ministrem
stanu w rządzie austriackim.
73
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łów, wzięli się wszyscy do organizowania i w tym celu powstało w Pekinie dziewięć komitetów, a w Nankinie jedenaście. Jeden składał się z mandarynów o pięciu piórach pawich, drugi
z mniejszych mandarynów, trzeci z fabrykantów czernidła drukarskiego itd. W końcu pokazało się, że na sto siedmdziesiąt siedem organizatorów był jeden zorganizowany i uzbrojony
kompletnie pomocnik, którego zaopatrzono w buty, pieniądze, nóż i rusznicę. Szkoda tylko,
że kule, które mu dano, były za wielkie i że z tego powodu musiał strzelać ślepymi nabojami.
Szczęściem, mieszkańcy Korei mniej byli zorganizowani i wypędzili sami Mongołów, bo
Chiny byłyby do dziś dnia jeszcze w ich niewoli74.
Nie dosyć było jednak dla naszego bohatera, że wyszedł z honorem z trudnej sytuacji, w
którejśmy go niespodziewanie postawili – trzeba było koniecznie zostać w obozie, bo do oddalenia się już nawet jego jeniusz nie mógł znaleźć dostatecznego pozoru. Biedny lord namyślał się głęboko, jaki rodzaj zatrudnienia będzie dla niego najbezpieczniejszym; – zdawało mu
się z początku, że lepiej być na koniu, bo jużci cztery nogi prędzej noszą niż dwie – wkrótce
atoli dowiedział się, że konnica używaną bywa do pikiet, podjazdów i tym podobnych ćwiczeń nader ryzykownych. Piechota znowu idzie w tyraliery – a tam strzelają do ludzi jakby do
celu, co się także nie zgadzało z usposobieniem milorda.
Nareszcie, po gruntownym rozważeniu skłonności i zdolności swoich, przypomniał sobie,
że niegdyś celował w powożeniu faetonem75 – prosił więc jenerała, żeby go przeznaczył do
furgonów.
Był to pierwszy w dziejach wypadek, żeby Plantagenet służył za smarowoza.
Przy tej sposobności muszę zwrócić uwagę P.T. ulicy na pożyteczność niektórych ćwiczeń salonowo-furmańskich, z których się zwykła naśmiewać. Panicze wożący na spacer
swoich stangretów zbyt często stają się przedmiotem złośliwych konceptów brukowych i kronikarskich – a opinia kładzie ich pospolicie w rzędzie istot tak mało potrzebnych na tym bożym świecie, jak muchy, pchły i komary. Tymczasem tak nie jest; najlepszy dowód mamy w
panu Łąkowskim. Zawsze, w razie pospolitego ruszenia, ulica dostarczyłaby piechoty, prowincja jazdy, a faetony zaprzęgów dla artylerii i trenu76, wraz z doskonałymi, a nawet dystyngwowanymi77 woźnicami. Tak to każda rzecz ma swoje stronę pożyteczną i widzimy jasno, że
Pan Bóg niczego daremnie nie stworzył, nawet kasyna obywatelskiego.
Lord Henry, znalazłszy się mimowolnie między powstańcami, znosił swoje nieszczęścia z
wzorową rezygnacją; przez całe sześć godzin, które wytrwał w kampanii, spał bowiem na
wozie zawierającym furaż dla kawalerii jenerała ***. Oddział, w którymeśmy się znajdowali,
stoczył był właśnie bardzo pomyślną potyczkę – a straciwszy w niej kilku zabitych, zajmowano się właśnie kopaniem grobu dla nich. Okoliczność ta wpłynęła przeważnie na dalsze
losy mego bohatera i dlatego tu o niej wspominam.
Po kilku godzinach naszego pobytu w obozie zostaliśmy niespodzianie znowu zaatakowani przez nieprzyjaciela. Nie będę opisywał potyczki, którąśmy wskutek tego stoczyli, bo w
oddziale jenerała *** znajdowało się sześciu ochotników z Galicji, którzy dostarczyli dwanaście bardzo szczegółowych opisów owej walki, trzynasty byłby więc całkiem zbytecznym.
Zajmę się odtąd wyłącznie losami lorda Plantageneta, zasługującymi na to, żeby pamięć ich
przeszła do potomności.
Zbudzony hukiem wystrzałów i trzaskiem gałęzi łamiących się od gradu kul i spadających
mu na głowę, dzielny komisarz wojenny podniósł skołataną tylą wypadkami głowę i usłyszał
głośne wołanie: „Zaprząc wozy!” W poczuciu przyjętego na się obowiązku skoczył na ziemię
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Ironiczny ten opis jest alegorią przedstawiającą organizację powstańczą na terenie Galicji. Pełniejszy obraz
satyryczny stosunków w Galicji w tym okresie da Lam w Koroniarzu w Galicji.
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faeton (z gr.) – rodzaj lekkiego powozu bez drzwiczek.
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tren (z fr.) – tabor wojenny.
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i przecierając oczy począł szukać za końmi, przeznaczonymi do tego użytku. Tymczasem
strzały nie ustawały, i owszem, padały coraz gęściej, niektóre kule już tylko o parę łokci
przenosiły głowę jego lordowskiej mości, a na domiar tego wszystkiego z jednej strony lasu
dał się słyszeć kwik i pisk szkaradny, zwiastujący szarżę kawalerii moskiewskiej. Położenie
mojego bohatera było trudne, ale trzeba mu przyznać, że się zeń wydobył z prawdziwie napoleońską przytomnością umysłu. Rzuciwszy bowiem oczyma wkoło, zobaczył ów dół wykopany dla zabitych i nie tracąc czasu zajął w nim stanowisko wyczekujące i tym warowniejsze, iż jakiś oddział kosynierów, poskoczywszy naprzeciw zbliżającym się dragonom, przestraszył ich tak gwałtownie, że się już więcej tego dnia nie pokazali.
Wielka szkoda, że panna Zamirska nie mogła widzieć, jak bezpiecznie i zaciszno kochanek jej przepędził czas bitwy: byłaby się przestała trapić myślą o ciosach i strzałach, które go
trafić mogły.
Po dwugodzinnym boju nieprzyjaciel począł pierzchać – a cały nasz oddział ruszył za
nim. Zaprzęgnięto wozy, żeby nie uległy jakiemu napadowi, i kazano im postępować z wolna
za kolumnami piechoty. Milord tego wszystkiego nie widział i nie słyszał, bo nakrył się był z
głową swoimi niedźwiedziami, a nadto ściągnął jeszcze kilka okłotów słomy za sobą do grobu. Po długim czasie dopiero ośmielił się rozkryć, a nie słysząc żadnego ruchu około siebie,
prócz krakania wron i kruków po lesie, wniósł stąd bardzo logicznie, że albo obydwa nieprzyjazne zastępy wyginęły co do nogi, albo musiały się oddalić. Po niejakim namyśle zdecydował się nareszcie opuścić swoje strategiczną pozycję i wygramolił się na górę, rozmyślając,
co dalej uczynić, a właściwie jak uczynić, bo co do głównego punktu zamiar jego był powzięty w chwili, gdy się przekonał, że Moskale rzeczywiście strzelają stożkowymi kulami.
Postanowił on nie narażać się więcej na takie poty, jakich doznał na swoim głęboko obmyślanym i głęboko obranym stanowisku, nie wiedział tylko, jakim sposobem dostać się do granicy, dokąd było blisko półtora mili. Trudno było iść tak daleko piechotą, w niedźwiedziej delii
i w ciężkich berlaczach; zresztą Moskale, a nawet swoi mogli go byli spotkać i zawrócić, a to
bynajmniej nie zgadzało się z jego przekonaniem. W lesistej okolicy, w której się znajdował,
wsie leżą daleko jedna od drugiej – słowem, lord Plantagenet, mimo świeżo odniesionego
świetnego zwycięstwa, był w wielkim ambarasie co do planu dalszej kampanii. Wtem dało się
słyszeć opodal stąpanie konia. Z początku lord Henry przeraził się mocno i przycupnął za
najbliższym krzakiem, lecz wkrótce spostrzegł, że to był koń kozacki, którego pan leżał zabity pod drzewem i który spostrzegłszy słomę, co do niedawna okrywała wielkiego Plantageneta, zbliżał się do niej z widocznym apetytem.
Lord Henry chwycił – jak mówią Francuzi – oburącz swoje odwagę wraz z garścią słomy
i zwabiwszy tą ostatnią czworonożnego syna Donu, porwał go za uzdę. Podszedłszy potem do
nieżywego Kozaka wziął jego nahajkę, wskoczył na siodło, gwizdnął i o padającym zmroku
ruszył pędem ku granicy galicyjskiej.
Kto czytał Marię Malczewskiego, ten wie, ile jest poezji w takim karkołomnym cwałowaniu po nocy. Lada chwila można się zaczepić o gałęź albo też wskutek utknięcia szkapy wylecieć z siodła i uderzyć nosem o jaką kłodę. Przy tym wiatr gwiżdże i roztwiera z przodu suknie, którymi się trudno całkiem dokładnie obtulić, a ciągłe popędzanie rumaka piętami i nahajką wprawia ciało w ruchy niezmiernie fantastyczne, słowem, że
koń, step, jeździec, ciemność – jedna dzika dusza!78
Wszystko to w wierszach i w rzeczywistości sprawia efekt przecudny, romantyczny. Żałuję mocno, że jaki malarz nie widział mego lordowskiego farysa 79, kiedy wsadziwszy berla78

Dosłownie: „A step, koń, kozak, ciemność – jedna dzika dusza” – wiersz z Marii Antoniego Malczewskiego (1793–1826), pieśń I, strofa 3.
79
farys – jeździec arabski, romantyczny bohater utworu Adama Mickiewicza (1828).
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cze w krótkie strzemiona kozackie, z szalem i futrem rozwianym przez wiatry, w siwej bałagułce na głowie i wywijając nahajką, przesadzał kopiec graniczny, dzielący burzliwą Kongresówkę od lojalnej i błogosławionej ziemi galicyjskiej i kiedy oddychając całymi piersiami
tutejszym konstytucyjnym powietrzem, rzucał poza siebie wzrok wstrętu w te lasy rąbane
kartaczami, pełne krwi i trupów nie pogrzebanych, rozlegające się echem jęków skonania i
dziką wrzawą walk, nie mających przykładu w dziejach cywilizowanego i barbarzyńskiego
świata. Raz jeszcze mróz przeszedł po grzbiecie Jego Wysokości, a potem pochylił się na
szyję bieguna i przedrzeźniając jego dawnego pana krzyknął sobie na ochotę:
– Ho, łowi-i! łowi-i!
Koń snadź zrozumiał to wezwanie i, zbierając raźno kopytami, dmuchnął jak strzała, tonąc wraz z jeźdźcem w egipskiej ciemności rozpostartej nad Galicją, Lodomerią, Oświęcimem i Zatorem80.

*
*

*

W jednym z miast tego pięknego kraju wznosi się pośród rynku stara, kilkopiątrowa kamienica. W jej murach, na pierwszym piętrze, znajduje się kilka pokoi napełnionych biurkami, stołami, szafami, fotelami i krzesłami. Tu dziennikarze galicyjscy zwykli codziennie przyrządzać artykuły do »Kuriera«, tu zwykli co miesiąc jak najpunktualniej zgłaszać się po remunerację81 za swoje trudy i zasługi; stąd c.k. władze i sądy zwykły od czasu do czasu zabierać ich do siebie w celu rozmaitych przesłuchań i prześledzeń – słowem, tu znajduje się biuro
redakcji »Kuriera«.
Na ciemnych schodach, wiodących do tego przybytku, stał w dwa dni po opisanym powyżej wypadku jakiś bardzo dobrze ubrany mężczyzna trzymając w ręku papier, który przeglądał z wielką uwagą, prowadząc po nim ołówkiem.
Mężczyzna ten był cokolwiek łysy i posiadał piękne faworyty, po których łaskawy czytelnik pozna od razu pana Henryka Łąkowskiego, zwanego lordem Henrykiem Plantagenetem,
ilekroć miała być mowa o jego cnotach rycerskich.
Szlachetny lord zamyślił się głęboko i oparł ołówek o koniec nosa; snadź w tej postawie
lepiej mu było medytować.
W końcu ocknął się i mruknął:
– Tak, adiutantem! Ja byłem adiutantem, inaczej być nie może. Adiutant – kto tam wie, co
to za ranga, a zawsze to jest ktoś, co ciągle jest przy, sztabie, koło dowódzcy, a nawet w razie
potrzeby musi go pewnie zastępować. Nie inaczej, ja byłem adiutantem!
I nakreśliwszy coś jeszcze na papierze, który miał w ręku, wylazł na resztę schodów i
wszedł do redakcji »Kuriera«.
Poważny jegomość w okularach, nadzwyczaj ugrzeczniony, przyjął go ukłonem i prosił
siadać. Reszta indywiduów, znajdujących się w pokoju, nie ruszyła się od stolików, i wśród
ogólnej ciszy słychać było tylko skrzypienie piór po papierze. Widocznie redagowano tu jakieś bardzo poważne pismo. Jedni współpracownicy zanurzeni byli w foliantach82 encyklopedii stojącej na biurku, drudzy piłowali i przyprawiali korespondencje przysłane z kraju i z
zagranicy lub układali takowe przy pomocy dzienników zamiejscowych. Inni wybierali z tych
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Galicja i Lodomeria wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, Księstwami Zatoru i Oświęcimia – tak
brzmiała oficjalna nazwa zaboru austriackiego. Galicja i Lodomeria to zlatynizowane nazwy Halicza i Włodzimierza, księstw na Rusi Czerwonej, które w XIII i XIV w. okresowo należały do Węgier. Stąd też monarchia
austriacko-węgierska wywodziła swe rzekome prawa do zaboru Polski.
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foliant (łac.) – gruba księga wielkiego formatu.
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ostatnich najważniejsze doniesienia, które mogły służyć do ułożenia pikujących83 telegramów, a jeszcze inni przysmażali nowinki brukowe dla mniej inteligentnej publiki. Jeden tylko, najsłuszniejszy ze wszystkich, nie robił nic i ten przyjmował naszego bohatera; zaraz też
lord Plantagenet poznał, że to musi być „naczelny i odpowiedzialny redaktor i wydawca »Kuriera«”.
– Mój panie – rzekł do niego dawnym swoim arystokratycznym tonem, rozpierając się na
sofie – jestem wysłany za granicę kraju przez jenerała *** w nader ważnym interesie. Bawiąc
w tym mieście u mego kuzyna, księcia Y, przeglądałem pański dziennik i spostrzegłem, że
brakuje w nim kilku szczegółów, nader ważnych, z ostatniej bitwy. Kazałem memu sekretarzowi, żeby je ułożył, i przynoszę mu oto tą korespondencyjkę.
Po słowach: „mego kuzyna księcia Y” odpowiedzialny i naczelny redaktor i wydawca
»Kuriera« zsunął się z uszanowaniem na brzeg swego krzesła, zaś po wyrazach: „kazałem
memu sekretarzowi” powstał i nie siadając więcej, z głębokim ukłonem odebrał podane mu
pismo, któreśmy już widzieli na schodach.
– Niezmiernie jestem obowiązany panu dobrodziejowi! Tak nam trudno o wiadomości zasługujące na wiarę!
– To prawda – odrzekł milord zapalając cygaro – piszą wam czasem wierutne brednie. W
tej ostatniej bitwie, na przykład, powiadają, że kosynier zabił atamana kozackiego, podczas
gdy ja sam wypaliłem mu w łeb z rewolwera i wziąłem mu konia, na którym tu do Galicji
przyjechałem, bo mi mojego granat spod nóg zabrał.
– Pan dobrodziej raczyłeś ... – zaczął odpowiedzialny i naczelny redaktor i wydawca,
przejęty wielkością swego gościa.
– Kazałem to panu opisać dokładnie – odparł milord i biorąc za kapelusz skinął głową. –
Do widzenia, kochany panie!
– Uniżony sługa pana dobrodzieja – wymówił kłaniając się redaktor i odprowadził swego
nowego a bezpłatnego korespondenta aż na schody.

*
*

*

Nazajutrz w szpaltach »Kuriera« pojawił się artykuł następujący:
„»Gazeta«, która nie ma żadnych stosunków, przyniosła znowu mnóstwo niedokładnych i
zupełnie mylnych wiadomości z pola walki. Czerpiąc nasze doniesienia z najbliższego i jedynie prawdziwego źródła, jesteśmy w stanie obznajmić naszych czytelników z prawdziwym
biegiem wypadków. Oto, co nam donosi nasz korespondent, jeden z najczynniejszych i najwaleczniejszych uczestników ostatniej walki, stoczonej przez oddział jenerała ***:
«Podczas gdy nieprzyjaciel zaatakował nasze lewe skrzydło, kawaleria jego rzuciła się na
furgony znajdujące się w tyle oddziału, które by się były z pewnością stały łupem nienasyconej chciwości wroga, gdyby nie dzielny adiutant H. Ł., który z największym narażeniem samego siebie rzucił się naprzeciw nacierającym Kozakom i ubił ich dowódzcę. Przybiegający
kosyniery potrzebowali już tylko ścigać pierzchającego nieprzyjaciela. Dzielny adiutant H. Ł.
przytomnością swoją ocalił cały oddział i z nieustanną gorliwością obiegał pole walki, roznosząc wszędzie rozkazy, póki nie został raniony w chwili, gdy trzech infanterzystów nieprzyjacielskich zmusił do złożenia broni»”.
Widzimy z tego artykułu, że szlachetny lord mianował się adiutantem i że jeżeli zajedzie
do Kalnowa, to go sława już tam wyprzedziła, bo od kiedy on i Józio udali się do obozu, we
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wszystkich dziennikach krajowych żadna litera nie ujdzie uwadze zacnych mieszkańców tego
ustronia, a tym mniej takie dwie litery jak H. Ł.
Widzimy nadto, że ten pan H. Ł. był rannym. W jaki sposób – to należy do nie wydanych
dotąd tajemnic miasta powiatowego C. w Galicji. Próbujmy odchylić mistyczną zasłonę pokrywającą ten wypadek, należący już dzisiaj do historii, skoro był wydrukowany w »Kurierze« i przyczynił się do podtrzymywania ducha i popierania sprawy narodowej, a co więcej,
był jedną z najgłówniejszych zasług, w uznaniu których kółko obywateli ziem zabranych
uchwaliło z funduszów zebranych na broń udzielić naczelnemu i odpowiedzialnemu redaktorowi »Kuriera« wynagrodzenie narodowe w kwocie 500 rubli, wnosząc słusznie, że i z najlepszego sztućca nikt zręczniej bąków strzelać nie potrafi jak »Kurier«.
Nazajutrz po owych odwiedzinach u naczelnego redaktora tego tak dobrze poinformowanego dziennika lord Plantagenet znajdował się w gościnnym pokoju najpierwszego hotelu w
C. Pokój założony był kuferkami, sukniami i różnymi innymi gratami, świeżo kupionymi w
stolicy.
Milord siedział na sofie i dumał, macając się od czasu do czasu po bokach, ramionach i
łokciach, jak gdyby uczeń chirurgii memorujący84 ostatnią lekcję z anatomii. Obok niego leżało na sofie dzieło o historii naturalnej zwierząt szkieletowych – do których, jak się zdaje,
należą między innymi także Plantagenety. Oprócz tego znajdowało się tam parę kul i scyzoryk, który po otworzeniu ostrza przybierał zupełnie kształt sztyletu.
Milord był w negliżu i konzultując często wspomnianą książkę, przymierzał sobie kule do
ramion i barków, powyżej obojczyka, pod pachą, w mięsistych okolicach łokcia itd. Przy tym
ciekawym zajęciu upływał mu czas niezbyt przyjemnie, bo widocznie pocił się i męczył nad
jakimś problematem, którego rozwiązanie nakazywała konieczność nieodzowna.
W końcu wstrząsł boleśnie głową i cisnął z nieukontentowaniem kule na podłogę; natomiast zaczął się z uwagą przypatrywać swemu scyzorykowi.
Wtem zapukano do drzwi. Milord schował przedmioty swoich studiów i zawołał:
– Proszę wejść!
Z tego można było poznać, że jest Koroniarzem, bo Galicjanin byłby się z pewnością odezwał: H e r r a j n!85 Powiadają, że w narzeczu galicyjskim wyraz ten znaczy to samo co: proszę!
Do pokoju wsunął się z głębokim ukłonem reb86 Duwid, najznakomitszy operator w C.,
znany ze swojej zręczności w wyrywaniu zębów, stawianiu pijawek i baniek, puszczaniu krwi
i w innych czynnościach tego rodzaju.
– Czy ty cyrulik? – zapytał lord Henry.
– Tak, proszę jasnego pana. Ale ludzie mówią, że ja umiem tego wszystkiego, co najlepszy doktorz!
– Dobrze, zamknij drzwi na klucz – rzekł Plantagenet.
Cyrulik wykonał zlecenie i zwrócił się na powrót do milorda.
– Słuchaj – mówił ten ostatni – czy widziałeś ty kiedy bagnet?
– Bagnecie ... bagnecie ... – powtarzał Duwid zakłopotany, skrobiąc się w głowę – ny,
jech wajs nyszt87, co to takiego!
– Głupi Żydzie! To, co żołnierze mają na karabinach; ostry kawałek żelaza, zakrzywiony
u dołu i zaopatrzony w rurkę, która się zakłada na lufkę od karabina.
– Aha, aha! – zawołał cyrulik, uradowany swoją pojętnością. – Już ja jemu wiem, a
szwert, wus der Zełner sztekt heran uf de żelazne ryrke88 – to się nazywa bagneciem!
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memorować (z łac.) – uczyć się na pamięć.
herein (niem.) – proszę (wejść).
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reb od rabin (z hebr.) – w rzadziej używanym znaczeniu: ten, który rzeza; tu: cyrulik.
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ny, jech wajs nyszt (żargon żyd.) – nie, ja nie wiem.
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– No widzisz! Jakoż ci się zdaje, jak głęboko można wepchnąć taki bagnet w ciało, żeby
pchnięcie nic nie szkodziło i dało się wyleczyć za cztery tygodnie?
– Nu, jak to może być, żeby to wyleczyć? ... Jak ono jest nabite, to ono zabija od razu!
Brrr! ... – i poczciwy Żyd wstrząsł się na samą myśl o tym morderczym narzędziu.
Lord Plantagenet poznał, że tym sposobem nie dojdzie z nim tam, gdzie zmierzał.
– Ale tak, inne żelazo, na przykład nóż, czy głęboko się da wepchnąć bez szkody?
– Hm, hm – medytował Duwid głaszcząc się po brodzie. – Jakby na przykład w nogę, to
można jemu wepychywać i na dwa cale, a za kilka tygodni już będzie całkiem zdrów!
Plantagenet tak był uradowany tą pojętnością Duwida, że mało mu się nie rzucił na szyję.
– Słuchaj – zawołał z ukontentowaniem – musisz mi przebić nogę na dwa cale, a jak się z
tego dobrze wywiążesz, dostaniesz pięćdziesiąt reńskich natychmiast!
Duwid zdumiał się niepospolicie na tę propozycję, bo trudno mu było pojąć, dlaczego ten
pan chce mieć koniecznie przebitą nogę. Lecz za pięćdziesiąt reńskich byłby mu nawet odciął
głowę, gdyby sobie tego był koniecznie życzył.
– Ale pamiętaj – dodał Plantagenet – jeżeli piśniesz słówko o tym wszystkim, to cię zaskarżę do kryminału i powiem, żeś mię skaleczył przez niezręczność przy puszczaniu krwi!
– Niech jaśnie pan będzie spokojnym – jak ja dostanę pieniądze, to na co bym ja miał komu o tym mówić?
– No, masz tu ten nóż, a uważaj, żebyś mi co złego nie zrobił, bo pójdziesz do kryminału!
Ale poczekaj – mówił dalej lord Henry blednąc przed błyszczącym już w ręku Żyda ostrzem i
ocierając zimny pot z czoła – nie mógłbyś ty mię nachloroformizować?
– Ja nie mam chloroformu, ale może jaśnie pan się napije wódki, to mu będzie lepiej.
O wszechpotężny nektarze kartoflany! Do czego ty się nie przydasz?
Lord Plantagenet wzgardził jednak tą propozycją Żyda i nastawił nogę, którą mu cyrulik
miał przebić powyżej kolana, między kością a muszkułem idącym równolegle z tą ostatnią.
Za chwilę dał się słyszeć lekki okrzyk; lord Henry opadł bezwładny na sofę i zemdlał.
Wielki pogromca atamana kozackiego był ranny; jego waleczna krew ciekła na podłogę, jego
groźne oblicze okryła bladość gipsowa – od której odbijały się efektownie krzaczyste faworyty.
Żyd wyjął żelazo z rany, pokiwał głową i mruknął:
– A d u r n y g o j!
Po tej na pół nekrologicznej uwadze obrócił się do stolika, gdzie leżały wskazane mu już
poprzednio przez milorda bandaże i szarpie. Oprócz nich znajdował się tam także pugilares
nadzwyczaj dobrej tuszy. Reb Duwid przypatrywał mu się jakiś czas uważnie, wziął do ręki i
cmokając z ukontentowaniem, począł przeliczać banknoty. Namyśliwszy się nieco, kiwnął
ręką i schował pugilares do kieszeni, po czym wziął się do zaopatrzenia rany. Obwiązawszy
dokładnie nogę walecznego lorda, wyniósł się na palcach z pokoju, unosząc z sobą sowitą,
choć trochę nielegalnie zalikwidowaną zapłatę.
Przyszedłszy do siebie – milord odetchnął głęboko i przypomniał sobie najprzód ciężką
operację, którą właśnie przebył. Próbował wyprostować nogę – potem podniósł się ostrożnie
na sofie, opierając się obydwoma rękami na poręczu, i przekonał się z wielkim zadowoleniem, że nie czuje żadnego bólu i mógłby śmiało chodzić, gdyby tego była konieczna potrzeba. Spostrzegł niezadługo i – deficyt sprawiony w jego finansach przez Duwida, ale pomyślał
sobie: „Ha, ukradł mi szelma 500 rubli, ale przynajmniej będzie milczał!”
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a szwert, wus der Zetner sztekt heran uf de żelazne ryrke (żargon żyd.) – miecz, który żołnierz nasadza na

lufę.
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Mamże opisywać, co się działo w Kalnowie po przybyciu tamże rannego Plantageneta?
Sprowadzono lekarzy, chirurgów, różnych maści, orszady89 itp. rzeczy więcej, niżby ich spotrzebował najobszerniejszy lazaret. Kazano wysłać pokoje kobiercami, a dziedziniec słomą,
lokaje musieli chodzić bez butów, żeby się nie stukali, a zamki wysmarowano oliwą, żeby nie
skrzypiały. Co kilka godzin jedna z pań zamieszkujących Kalnów obejmowała dyżur koło
pacjenta, kucharz gotował same potrawki i kleiki, a dobra pani Zamirska z córką po całych
godzinach badała lekarza co do stanu zdrowia przyszłego zięcia; bo związek matrymonialny
wielkiego Plantageneta z panną Wandą był już prawie faktem dokonanym.
Co się tyczy lorda, jestem przekonany, że byłby wolał mniej diety, a więcej befsztyków,
bo mu nic nie brakowało i apetyt miał doskonały, ale przyzwoitość nie pozwalała, żeby ranny
bohater jadł w łóżku, jak powstaniec, co się dorwał do jakiej gościnnej kuchni. Milord pocieszał się tą myślą, że za parę tygodni będzie już mógł wstać, bo wojna się skończy i nic mu nie
będzie przeszkadzać do swobodnego rozgospodarowania się w Kalnowie.
Tymczasem inaczej się stało. Mimo domysłów lorda Plantageneta naród nie uległ w boju i
coraz więcej sił w nim rozwija. Rana jego zgoiła się do tego stopnia, że na żaden sposób nie
wypadało mu zostać w łóżku. Kuracja skończyła się, a z nią osnowa tego szkicu. Wszystkie
osoby wprowadzone w nim na scenę żyją jeszcze i działają, trudno by mi więc było kończyć
ich biografie, odłożę je tedy na później. Wiedząc atoli, że ciekaw czytelnik nie darowałby mi,
gdybym mu nie doniósł, czy się pan Łąkowski już ożenił z panną Wandą, powiem, że jeszcze
nie, a to z powodu, że sobie kupił francuską czapkę, gdy wyleczywszy się pojechał do Lwowa. Kto by chciał wiedzieć, jakim sposobem takie kepi90 może być kanoniczną przeszkodą do
małżeństwa, niech je włoży na głowę i przejdzie się parę razy po wałach, a zobaczy, że w
dzisiejszych czasach „trubadur kończy powiastkę” nie wtenczas, kiedy się rycerze pożenią,
ale kiedy pójdą do kozy91.

89

orszada (z fr.) – napój chłodzący z migdałów.
90
kepi – nazwa używanej w wojsku francuskim czapki sukiennej, zwężającej się u góry, z kwadratowym
daszkiem. Czapki takienabyte zostały dla formujących się w Galicji oddziałów powstańczych.
91
Aluzja ta dotyczy aresztowań, które władze austriackie przeprowadzały wśród przebywających w Galicji powstańców.
33

KORONIARZ W GALICJI

34

ROZDZIAŁ I
NADER WAŻNY DLA TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ ROZUMIEĆ KONIEC TEJ
POWIEŚCI
Miło zapewne będzie szanownym czytelnikom i czytelniczkom, jeżeli bez wszelkiej
przedmowy i zwykłych ceremonij autorskich zapoznam ich od razu z niepospolicie przyzwoitym młodzieńcem, którego przygody, według własnych jego zeznań spisane i należytymi
komentarzami objaśnione, powierzam niniejszym prasie drukarskiej pod tytułem po części –
przyznaję sie – naśladowanym z feljetonów »Dziennika Poznańskiego«92. Jednę tylko małą
zrobiłem zmianę – zamiast Emigrant napisałem Koroniarz w Galicji, bo wolno może Koroniarzowi uważać się za „emigranta”, gdy jest po tej stronie kordonu, ale nie wolno Galicjaninowi nazywać emigrantem nikogo, kto przybywa z Królestwa, z Poznańskiego, z Prus, z Litwy, z Ziem Zabranych. Polak w polskim kraju nie może być tak nazwanym i sam siebie tak
nazywać nie powinien, chyba że jest przypadkowo niemieckim Grafem93 i że mu się daje w
znaki nietolerancja instytutów kredytowych, urzędujących w niezrozumiałym dla niego języku polskim. Taki Graf jest tutaj prawdziwym emigrantem, nieszczęśliwą istotą, pozbawioną
towarzystwa ludzi pokrewnych jej wyobrażeniami, mową i obyczajami, skazaną na obcowanie chyba z pensjonowanymi landsdragonami od śp. urzędów cyrkularnych94 lub Büchsenspannerami95 wielkich panów – bo innych Niemców niewielu znajdzie się w Galicji. Ale
ponieważ te małe niedogodności społeczne nie dają się bynajmniej czuć Koroniarzom, Litwinom itd., więc ci nie są emigrantami i sam tytuł komedii Emigrant w Galicji jest kolosalną
niedorzecznością.
Mój Koroniarz – czas bowiem przystąpić raz do niego – nazywa się Artur Kukielski, jest
młody, średniego wzrostu, brunet, ubiera się ile możności najwytworniej i używa ciemnoszafirowego pincenez96, który odejmuje od oczu tylko wtenczas, gdy chce naprawdę zobaczyć
jaki przedmiot. Ruchy i maniery jego pełne są przesadnej, afektowanej elegancji. Nie mówi
inaczej, jak tylko pięknie zaokrąglonymi frazesami, i mówi rzadko kiedy o czym innym, jak
tylko o sobie samym. Nie jest on zresztą – broń Boże – typem „przeciętnym” Koroniarza, tak
jak my go sobie tu w Galicji przedstawiamy. Nie jest ani tak żywym i wesołym, ani tak
otwartym i serdecznym. Fanfaronuje wprawdzie trochę, lecz po cichu, i popiera wszystkie
swoje opowiadania tak szczegółowymi datami co do czasu, miejsca i innych towarzyszących
okoliczności, że nie tylko słuchacz, ale i on sam musi wierzyć wszystkiemu, co mówi. To daje
mu pewną wyższość nad krzykliwymi trochę i burzliwymi braćmi zakordonowymi, których
mieliśmy sposobność poznać bliżej w oddziałach powstańczych. Co do mnie, zaraz na pierwszym wstępie powziąłem to głębokie przekonanie, że p. Artur Kukielski jest bardzo wykształconym młodzieńcem, należącym z urodzenia, majątku i sposobu życia do śmietanki towarzystwa warszawskiego. Sam mi to zresztą powiedział, częścią po polsku, częścią zaś po francusku, a ta druga część przekonała mię oczywiście jeszcze mocniej niż pierwsza. Przybył on był
do Galicji jako jeden z rozbitków pewnego oddziału w Sandomierskiem, który po długiej i
świetnej kampanii uległ niezmiernej przemocy moskiewskiej. Zaimponował mi od razu i za92

W odcinku »Dziennika Poznańskiego« z r. 1869, nr 28-33 drukowana była komedia Józefa Narzymskiego i
Władysława Sabowskiego pt. Emigrant w Galicji, w której autorzy przedstawiają historię denuncjacji powstańca
wobec władz austriackich przez arystokratę galicyjskiego.
93
Graf (niem.) – hrabia; aluzja ta ośmiesza szlachtę galicyjską, która masowo kupowała austriackie tytuły
arystokratyczne.
94
landsdragoni z śp. urzędów cyrkularnych – woźni z urzędów powiatowych, które w r. 1869 już nie istniały.
95
Büchsenspanner (niem.) – rusznikarz.
96
pince-nez (fr.) – binokle, okulary trzymające się na nosie przy pomocy sprężynki.
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imponowało mi w jego osobie Królestwo Kongresowe. „Mój Boże – pomyślałem sobie – kiedyż to u nas przyjdzie do tego, by członkowie lwowskiego Jockey-clubu97 tak gorąco służyli
sprawie narodowej i tak ochoczo porzucali wystawne i wykwintne swoje życie dla trudów i
niebezpieczeństw obozowych!” Rozczulony do żywego, kazałem zaprząc konie do bryczki
(trzymałem bowiem wówczas małą dzierżawę w Rzeszowskiem i nie zajmowałem się jeszcze
literaturą) i sam odwiozłem p. Artura Kukielskiego do Lwowa, dokąd powoływała go konieczna potrzeba widzenia się z jakimś szefem sztabu. Dygnitarza tego odszukaliśmy z łatwością i ja, pożegnawszy się z p. Arturem, straciłem go z oczu na lat sześć niespełna, tak że dopiero teraz, po zasięgnięciu informacji w różnych okolicach kraju i po krótkim widzeniu się z
nim samym we Lwowie w zimie rb. – mogę uzupełnić jego życiorys, z którego początkiem
wówczas mię obznajomił. Co się zresztą tyczy tego początku, to lepiej może będzie pomówić
o nim później, przy zdarzającej się sposobności; teraz zaś przystąpmy do stwierdzonej, autentycznej zupełnie historii pobytu pana Kukielskiego w Galicji.
Wymaga to zresztą niektórych wyjaśnień strategicznych i politycznych co do epoki, w
którą przypada nasza powieść. Był to rok 1863. W całej Polsce odgrywał się krwawy i straszny dramat, o zakroju trochę szekspirowskim, bo obok scen wzniosłych i tragicznych nie brakło i komicznych. Rzecz oczywista, że tamte działy się wszystkie za kordonem, a tych wyłączną widownią była Galicja.
Najtragikomiczniejszą stroną ruchu galicyjskiego były organizujące i dezorganizujące się
bez końca niektóre korpusy, których nigdy nie przekazywano Moskalom i które trzymano
zawsze niby w pogotowiu od strony Krajów Zabranych, ażeby nimi „szachować” siły moskiewskie na Podolu, Wołyniu i Ukrainie. Korpusy te pochłaniały największą część pieniędzy
przeznaczonych na cele powstańcze i wysyłano do nich mnóstwo ludzi, którzy by się byli
daleko lepiej przydali w Królestwie. Po osiem i po dziesięć miesięcy trwała taka organizacja,
ochotnicy niecierpliwili się, gorętsi i niesforniejsi uciekali z kwater i na własną rękę starali się
dostać na teatr wojny, a rozkaz do wymarszu nie przychodził i nigdy nie przyszedł.
Nie wiem, czy pan Artur Kukielski pragnął tego, czyli też może stało się to przeciw jego
woli, ale dość, że zaraz po swoim przybyciu do Lwowa otrzymał od sztabu nominację na
majora i rozkaz udania się do jednego z tych oddziałów „szachujących” Moskwę, w dość odległej części kraju. Odesłano go do komisji „ekspedycyjnej”, ta odesłała go do jakiejść drugiej
komisji, a ta znowu odesłała go do jakiegoś komisarza, którego na żaden sposób nie mógł
odszukać, bo go nie było we Lwowie – wyjechał był na wieś czy do wód. Koroniarzowi wydało się to rzeczą niesłychaną, że władze narodowe tak opieszale biorą się do dzieła, skoro
chodzi o wysłanie majora, jadącego z ważną misją do oddziału. Zaniósł tedy skargę do
wszystkich instancyj, a instancje rozpoczęły między sobą bardzo energiczną i gorliwą korespondencję w celu wyświecenia tej sprawy. Komisarz Rządu Narodowego zmuszony był interweniować i otrzymał odpowiedź, że mu nic do tego, bo Galicja ma swoją autonomię, a
autonomiczne komisje lepiej są obznajomione ze stosunkami miejscowymi niż centralistyczne
władze warszawskie. Tu znowu ze sztabu wysłano energiczną notę i naganę do komisji „ekspedycyjnej”, a ta odpowiedziała nie mniej energicznym przedstawieniem. Sztab powtórzył
kategorycznie swój rozkaz, ale ten, przez pomyłkę czy przypadek, dostał się do rąk c.k. austriackiej dyrekcji policji i nie odniósł pożądanego skutku98. P. Artur Kukielski chodził tym97

Jockey-club (ang.) – klub amatorów wyścigów konnych, do którego należała przede wszystkim arystokra-

cja.

98

Aluzja ta dotyczy rzeczywistych sporów galicyjskich komitetów powstańczych z warszawskim Rządem
Narodowym, jego komisarzem dla Galicji oraz wysłannikami cywilnymi i wojskowymi. Komitety opanowane w
Galicji przez Białych przeciwstawiały się bardziej radykalnym zarządzeniom Rządu Narodowego. Lam zestawia, dla celów satyrycznych, scharakteryzowane wyżej tarcia z antagonizmem między Galicją i Austrią, polegającym na tym, że prowincja broniła swej samodzielności (autonomii) przed centralistycznymi zakusami Wiednia.
Warszawski powstańczy Rząd Narodowy był zaś traktowany przez niektóre reakcyjne koła polityczne w Galicji
niczym rząd zaborczy.
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czasem z kawiarni Müllera do Jezuickiego Ogrodu, a z Jezuickiego Ogrodu na powrót do kawiarni, i sarkał niemało na „Galileję”, nazywając niedołęstwem i nieporządkiem to, co w
gruncie było przecież wierną kopią cywilnej i wojskowej organizacji, używanej od wieków w
całym państwie austriackim! Na domiar nieszczęścia, wypłoszyła go rewizja policyjna z hotelu, w którym mieszkał, tak że nie mógł już znaleźć nie tylko owego komisarza, ale nawet
noclegu. Dopiero w tej ostateczności zmiłowała się nad nim autonomia galicyjska w postaci
dwóch pań, wcale przystojnych, które, przechadzając się w wieczór w Ogrodzie Jezuickim,
spostrzegły młodzieńca z miną bardzo rzadką, ukrywającego się w krzakach, i domyśliwszy
się, że to powstaniec potrzebujący przytułku, zabrały go z sobą.
Ktokolwiek miał kiedy przed sobą perspektywę przespania się na ławeczce w ogrodzie
lub, według okoliczności, w kordygardzie99, ten przyzna, że nic by mu nie mogło być przyjemniejszym, jak ujrzeć nagle dwie piękne damy, zapraszające go uprzejmie, by szedł z nimi i
przyjął u nich schronienie. Niejeden wolałby może, żeby Opatrzność przystępowała w takich
razach w liczbie pojedynczej, ale p. Artur nie czuł w tej chwili najmniejszej urazy do losu w
ogólności, a do autonomii galicyjskiej w szczególności, za to, że go obdarzyły aż dwiema na
raz opiekunkami.
Miał on do tego tym mniej powodu, gdy obydwie jego wybawczynie, choć mocno różniące się wiekiem, były zarówno powabne. Starsza, słuszna szatynka o bardzo dużych i bardzo
czarnych oczach, przecudnie oprawnych, miała płeć śnieżnej prawie białości, nosek cokolwiek zadarty i owe dołki w policzkach, które, według znawców, same przez się zawierać mają
miliony innych wdzięków, a które na każdy sposób świadczą przynajmniej korzystnie o pełności i zaokrągleniu wszystkich kształtów, mniej podpadających powierzchownej krytyce, a
jednak potrzebujących pełności i zaokrąglenia. Młodsza wybawczyni pana Artura była zaledwie podlotkiem, twarzyczka jej, świeża jak rozkwitający się właśnie pączek, składała się z
najregularniejszych w świecie rysów, włosy miała bardzo jasne, a oczy niebieskie, patrzące w
świat jakby dwa znaki zapytania, położone przez ciekawego komentatora przy niezrozumiałym jakim frazesie. Jeden z powieściopisarzy, kolegów moich, twierdzi, że nie ma nic bardziej zachwycającego jak takie oczy, niby trochę zagapione, a niby zdradzające, że wiedzą, na
co patrzą.
P. Artur Kukielski był także zachwycony, a to pojawieniem się tych dwóch piękności w
ogóle, jako też dotkniętymi powyżej szczegółami, że zapomniał na chwilę o własnej swojej
osobie i w krótkości tylko opowiedział, iż jest powstańcem, pochodzi z Królestwa, zmuszony
jest ukrywać swoje właściwe nazwisko i podpisuje się tymczasem pseudonimem: Jan Wara.
Nie omieszkał atoli dać do zrozumienia swoim opiekunkom, że mają do czynienia z człowiekiem wielkiej wagi i że policja moskiewska i austriacka nie zajmuje się w tej chwili niczym
innym, jak odszukaniem Jana Wary. Muszę nadmienić przy tej sposobności, że pan Artur nie
wahał się ani chwili, by poczynić wszystkie te kompromitujące go zeznania, choć nie mógł
jeszcze wiedzieć, z kim ma do czynienia. Opiekunki jego przejęły się także od razu niezmierną troskliwością o los młodzieńca, którego przypadek poruczył ich staraniu. Wzięły go między siebie, jak gdyby go chciały zasłonić od spojrzeń c.k. organów bezpieczeństwa, patrolujących po ogrodzie. Rozmawiając ciągle, zaprowadziły go aż do swego pomieszkania, które
znajdowało się przy ulicy Jezuickiej.
Tam ulokowano natychmiast i ugoszczono jak najlepiej p. Artura Kukielskiego, vulgo100
Jana Warę, usiłowano go najprzód zakarmić na śmierć, kazano mu potem palić najlepsze cygara, jakie się znalazły w trafice, i nalegano na niego, ażeby się bez wszelkiej ceremonii położył na sofie w salonie, bo musi być bardzo zmęczony po kampanii w Sandomierskiem. Do99

kordygarda (z fr.) – wartownia.
vulgo (łac.) – pospolicie.
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wiedział się przy tym, że jest w domu pani Małgorzaty Szeliszczyńskiej, primo voto101
Trzeszczyńskiej, i że młoda jej towarzyszka jest to panna Celina Trzeszczyńska, córka pana
Trzeszczyńskiego z jakiegoś jeszcze dawniejszego małżeństwa. Pokazało się oprócz tego przy
apelu familijnym, który miał miejsce przy herbacie, iż kółko rodzinne pani Małgorzaty składało się z dość licznego potomstwa, pochodzącego z dwóch jej małżeństw i z dwóch małżeństw pana Trzeszczyńskiego.
Galicjanin byłby za pół roku nie trafił do końca z tą genealogią, ale pan Artur w pół godziny umiał już na pamięć wszystkie imiona chrzestne i nazwiska, znał doskonale rodowód
każdego członka rodziny, dowiedział się, że po panu Trzeszczyńskim zostały dwie wioski,
kamienica tudzież niejakie kapitały, i zapytał nawet, czy nie będzie miał przyjemności poznać
pana Szeliszczyńskiego, obecnego męża pani Szeliszczyńskiej? Odpowiedź na to zapytanie
wypadła atoli jakoś wymijająco ze strony pani domu, a przy tym tak ona, jak i panna Celina
objawiały pewien rodzaj zakłopotania, z którego Artur wywnioskował, najprzód, że nie będzie może miał przyjemności widzieć pana Szeliszczyńskiego, a następnie, że między p. Szeliszczyńskim a resztą rodziny zachodzi coś na kształt dysharmonii dość jawnej. Artur postanowił natychmiast korzystać z czasu, który mu zostawiał sztab, komisja ekspedycyjna i komisarz bawiący u wód, ażeby zbadać dokładnie, jak się mają właściwie rzeczy z panem Szeliszczyńskim, i przejęty tą myślą, rozgościł się w pokoju, który troskliwe panie przygotowały i
przyrządziły jak najlepiej na miłe i bezpieczne schronienie dla „pana majora” Jana Wary.
Pobyt pana majora w domu pani Szeliszczyńskiej potrwał blisko dwa tygodnie i pod
względem wygód życia wynagrodził mu obficie trudy poniesione w służbie ojczyzny. Nie
tylko bowiem rodzina, u której znalazł schronienie, wysilała się na to, by mu na niczym nie
zbywało, ale na wiadomość, że u pani Małgorzaty przechowuje się ważna figura z Królestwa,
przybiegł na pomoc cały komitet znajomych jej różnych pań i panien. Znoszono najrozmaitsze przedmioty, które mogą być potrzebne lub pożyteczne prawemu synowi ojczyzny: bieliznę, garderobę, zapasy tytoniu i cygar, torby podróżne, szale, plaidy102, rewolwery i konfitury,
niezawodne pancerze z jedwabiu lub tektury i przedni bulion domowy; szyto szarfy i kokardy,
robiono naboje: jednym słowem, gdyby Jego Wysokość cesarzewicz chiński raczył wybierać
się na wojaczkę, nie mógłby być lepiej zaopatrzonym we wszystko, jak pan Artur przy wyjeździe do owego oddziału, szachującego Moskwę. Jeżeli przy tym wszystkim nie dostał niestrawności, zawdzięczał to jedynie doskonałemu swemu żołądkowi, bo dom pani Szeliszczyńskiej i wszystkie znajome jej domy pracowały połączonymi siłami jak najusilniej nad
tym, ażeby mu przeładować żołądek.
Co wieczora odbywała się w salonie p. Małgorzaty wielka rada wojenna co do dalszych
kroków, jakie przedsiębrać należało, by „pan major” jak najbezpieczniej, a więc ku jak największemu pożytkowi sprawy publicznej mógł przystąpić do spełnienia swej misji. W radzie
tej brała udział sama tylko płeć piękna; z mężczyzn przypuszczonym był tylko jakiś stary
pułkownik, należący zapewne do rezerwy, bo dotychczas jeszcze nigdy nie wystąpił był
czynnie na linii bojowej. Należało atoli w kółku p. Szeliszczyńskiej do aksjomatów103 nie
ulegających najmniejszej wątpliwości, że pułkownik, gdy raz stanie na czele zbrojnego hufca,
dokaże rzeczy nadzwyczajnych. W r. 1848 dowodził on gdzieś jakąś kompanią gwardii narodowej104 i okazał się tak niepospolitym instruktorem, że sam śp. Dwernicki105 przyznał, iż
żadna kompania nie prezentowała broni i nie zachodziła sekcjami w prawo i w lewo z taką
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primo voto (łac.) – z pierwszego małżeństwa.
plaid (ang.) – pled, derka do okrywania się.
103
aksjomat (z greck.) – pewnik.
104
gwardia narodowa formowana była w r. 1848 w miastach galicyjskich; jej poczynania ograniczyły się na
ogół do demonstracji patriotycznych.
105
Józef Dwernicki (1779–1857) – generał, jeden z dowódców wojsk polskich w okresie powstania listopadowego, przebywający następnie na emigracji, przyjechał we wrześniu 1848 do Lwowa, gdzie gwardia narodowa urządziła na jego cześć wielką defiladę.
102
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dokładnością jak kompania kapitana Kwaternickiego. Dzięki tym zasługom awansował on w
opinii publicznej od owego czasu powoli na majora i dalej, tak że obecnie był już pułkownikiem i reputacja jego jako najzdolniejszego pod słońcem taktyka była ustaloną. Teraz dopiero,
po pojawieniu się majora Jana Wary, mniemanie to poczęło się chwiać, zwłaszcza gdy stary
pułkownik kilka razy w dyspucie z młodym kolegą sztabowym był na głowę pobitym. Pan
Kukielski nie służył wprawdzie nigdy w żadnej regularnej armii, ale umiał za to na pamięć
mnóstwo wojskowych terminów technicznych używanych w książkach, których pułkownik
Kwaternicki nie czytał, i cytował przy tym różne przykłady z własnego doświadczenia na
poparcie tego, co mówił. Fakta te, dla braku wszelkich przeciwnych dowodów, musiały być
uważane za świętą prawdę, panie stawały zresztą zawsze po stronie pana Artura i choć np.
pułkownik utrzymywał, że kawaleria przy ataku nie powinna nigdy z miejsca ruszać pędem,
ażeby nie nużyć koni przed czasem, to zgodzono się jednomyślnie na prawidło wręcz przeciwne, albowiem pan major wyjaśnił, że pod Małogoszczą106 on sam, w nieobecności jenerała, jako adiutant jego dowodząc brygadą jazdy, już na dwie mile od Moskali kazał ruszyć z
miejsca „marsz, marsz!” i jednym pędem rozbił dwa carre107 moskiewskie, przy czym zagwoździł w dodatku dwa działa. Pułkownik czuł się także zagwożdżonym i nie odzywał się
więcej, tym bardziej że był rodem z Galicji, a całe towarzystwo pod kierownictwem pana Jana Wary od pewnego czasu deklamowało chórem przeciw galilejszczyźnie, jak gdyby bez
wyjątku było rodem znad Bzury albo Narwi.
Trzeba bowiem wiedzieć, że p. Artur Kukielski, vulgo Jan Wara, nie tylko przejęty był
sam do głębi swoją wyższością nad Galilejczykami, ale okazywał im to przy każdej sposobności. Słysząc go można by było mniemać, że naród polski w istocie składa się z dwóch ras,
zupełnie odrębnych, z których jedna mieszka poza Galicją i w doskonałości wszelkiego rodzaju nie ma sobie równej, podczas gdy druga, galicyjska, pod względem zalet intelektualnych, fizycznych i towarzyskich zajmuje zaledwie środek między małpą a niedźwiedziem.
Sam mówca, porównany z obecnymi w pokoju egzemplarzami galicyjskiej rasy, a mianowicie
z sześćdziesięcioletnim panem pułkownikiem i dwunastoletnim Edziem Trzeszczyńskim,
bratem panny Celiny, był najwymowniejszym dowodem tej wielkiej prawdy etnograficznej.
Przekonanie to podzielały z nim wszystkie panie i panny. Te ostatnie zawiązały nawet między
sobą tajemną ligę i sprzysięgły się, że żadna nie pójdzie za mąż, chyba za Koroniarza. Żałuję
mocno, że nie dotrzymały tej przysięgi, bo byłyby najprzód przekonały, każda bodaj jednego
Koroniarza, że w Galicji nie wszystko znowu jest tak bardzo złe, jak mu się to wydaje; a po
wtóre, byłyby może doprawdy miały lepszych mężów. Tak zaś jedna wyszła za szlachcica,
który zaledwie umie czytać i pisać i który, słysząc raz o Trenach Kochanowskiego, dowodził,
że Kochanowski posiada nie Treny, ale Zawichrowice w jego sąsiedztwie, w powiecie oczywiście mościskim – druga została quasi108-hrabiną i mąż jej, quasi-hrabia, tej właśnie wiosny
pozostałą z Wiesbadenu resztą posagu zapłacił dyferencję109 kursu akcyj franko-austriackiego
banku; trzecia zaś i czwarta są dotychczas pannami, ale tylko dlatego, że żaden Galilejczyk
nie umiał się poznać na ich wartości – ot, jak zwykle w Galilei.
Ale p. Artur nie był z Galilei i poznał od razu, że choć cała ta „prowincja” w gruncie niewarta nawet za jeden Ryczywół w Królestwie, to natomiast niewiasty galilejskie mają szacowne bardzo cnoty i zalety, a to fizyczne zarówno, jak moralne, obok niepospolitych często
materialnych.
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Pod Małogoszczą, w Kieleckiem, w dn. 16. 9. 1863 oddział powstańczy, pod dowództwem Władysława
Sokołowskiego (Iskry), zaatakował wojska rosyjskie, ale został zmuszony do wycofania się.
107
carre (fr.) – wojsko ustawione w czworobok.
108
quasi (łac.) – rzekomy.
109
dyferencja (z łac.) – różnica, tu: różnica między kursem papierów wartościowych, umówionym z pośrednikiem w chwili ich zamówienia, a kursem giełdowym w momencie realizacji zamówienia. Gra na giełdzie była
podówczas bardzo rozpowszechniona w Galicji, przy czym niejednokrotnie tracono tą drogą znaczne fundusze.
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Panna Celina Trzeszczyńska, na przykład, była istnym cukierkiem mimo jakiegoś „szyku”
galicyjskiego, który upatrywało w niej wytrawne oko pana Artura. Nie mogłem nigdy dociec,
na czym właściwie ten zły „szyk” galicyjski polega – zdaje mi się nawet, że młode i piękne, a
dobrze wychowane panienki mają wszędzie „szyk” jednakowy – ale może być, że jako Galilejczyk pozbawiony jestem gustu i zmysłu w tej mierze. Zresztą szyk galicyjski ani w pannie
Celinie, ani nawet w pani Małgorzacie nie raził p. Artura tak mocno, by mu się obydwie te
damy nie miały mocno podobać. Otaczały go taką przyjaźnią i troskliwością, opiekowały się
nim ciągle, omal nie nosiły go na rękach, by stopy swej nie obraził o kamień – a wszystko to
tylko dlatego, że się bił za ojczyznę!
Pan Artur przywiązywał bardzo wiele znaczenia do zasług, które położył około sprawy
narodowej – przywiązywał go nawet więcej, niż należało, i przyjmował zabiegi, którymi go
otaczano, jako hołd, należący się słusznie jego patriotycznej cnocie. Zdawało mu się jednak,
nie wiem, czy słusznie, że wielką część uprzejmości i serdeczności, z jaką mu podawano u
pani Szeliszczyńskiej panem bene merentium110, mógł kłaść na karb osobistych swoich zalet i
przymiotów. O ile mu się zdawało i jak zamierzał korzystać z tego swojego położenia, niechaj
świadczy wyjątek z listu, który pisał do mnie w drugim tygodniu swojego pobytu u pani Małgorzaty. Oto jego własne słowa:
„G r u b o im się podobałem obydwom, matce i córce. Gdyby nie sprawa narodowa, gotów bym się rozgrzeszyć i osiąść w tej waszej głupiej Galilei. Jeden jest tylko ambaras, oryginalny w swoim rodzaju: l’embarras du choix111. Mamunia jest sobie wcale niczego i przy tym
jeszcze grubo w pretensjach, a nie do uwierzenia zazdrosna na swoją pasierbicę. Zdaje mi się,
że wypędziła męża z domu z tego powodu; nieborak gdzieś przepadł tak, że ani słychać o
nim. Powiadają, że uchwycił coś trochę gotówki, pojechał do Monaco112 i tam zgrawszy się,
w łeb sobie wypalił. Donc, madame serait à prendre113 – ależ pasierbica śliczna i lgnie do
mnie niezmiernie; żal by mi było zakrwawiać serce tego podlotka, gdybym się zaangażował z
macochą. Wystaw sobie mój kłopot i poradź mi co, jeśli możesz itd.”
Nie mogłem mu oczywiście nic poradzić i nie potrzebowałem, bo poradził sobie beze
mnie, a to w ten sposób, że korzystał umiejętnie i ze słabych stron pani Małgorzaty, i z niedoświadczenia panny Celiny. Co do tego drugiego punktu, nie potrzeba podobno żadnych wyjaśnień, bo każde piętnastoletnie dziewczę jest i musi być niedoświadczone – inna zaś rzecz,
czy każda trzydziestoletnia wdowa musi mieć słabe strony? Nie chcę się wdawać w rozstrzygnięcie tego drażliwego pytania i przypominam tylko, że nawet pierwsza w świecie twierdza,
Gibraltar, uległa na początku zeszłego stulecia orężowi oblegających ją Anglików, a pani
Szeliszczyńska nie była przecież kutą z granitu, jak baterie Dżebel-al-Tarifu114. Stało się tedy
tak, że gdy na koniec, za staraniem zgromadzonego u pani Małgorzaty sejmu niewieściego,
znalazł się sposób bezpieczny i wygodny do wyjazdu dla pana Artura i gdy tenże pakował
swoje rzeczy, weszły do składu podróżnego jego inwentarza:
a) dwie fotografie, jedna przedstawiająca panią Małgorzatę, a druga pannę Celinę, obydwie powierzone mu z osobna i w sekrecie, w zamian za wizerunki przedstawiające go w pełnym majorskim mundurze;
b) róża, dar panny Celiny, podany ze spuszczonymi oczkami i z zachwycającym rumieńcem na twarzy i skropiony kilkoma rzewnymi łzami, jakby kropelkami gorącej jakiejś, podzwrotnikowej rosy;
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panis bene merentium (łac.) – chleb dobrze zasłużonych.
l’embarras du choix (fr.) – kłopot z wyborem.
112
Monaco – stolica księstwa o tej samej nazwie, słynnego z domu gry znajdującego się w Monte Carlo.
113
Donc, madame serait à prendre (fr.) – A więc pani byłaby do wzięcia.
114
Dżebel-al-Tarif – właściwie: Dżebel-al-Tarik, arabska nazwa Gibraltaru, przylądka i twierdzy, zdobytej
przez Anglików w r. 1709.
111

40

c) kaftanik flanelowy, własnoręczne dzieło pani Małgorzaty, wraz z nieoddzielnymi od
niego, na wypadek mrozu, innymi, także flanelowymi ... pojęciami o ciepłej odzieży;
d) medalik srebrny, poświęcany w Rzymie, z szyi panny Celiny, wraz z serdecznymi życzeniami szczęśliwego powrotu;
e) pugilares juchtowy, z klamrą, od Stillera115, zawierający niektóre bardzo cenne okazy
stalorytów, wykonanych w c.k. austriackim banku narodowym, a włożonych tam przez panią
Małgorzatę pod pozorem, że vademecum116 tego rodzaju uprzyjemnia czas w podróży i łączy
piękne z pożytecznym.
Oprócz tych przedmiotów i oprócz bardzo bogatej garderoby i innych przyborów p. Artur
zaopatrzony był jeszcze w jeden blankiet paszportowy francuski, a jeden moskiewski, tamten
wizowany przez ambasadę w Wiedniu, a ten przez konsulat w Brodach117, i w rozkaz, opatrzony pieczęcią naczelnego wodza sił zbrojnych narodowych na Rusi, a polecający wszystkim władzom cywilnym i wojskowym majora Jana Warę jako udającego się do sztabu IX
oddziału w obwodzie ...skim.
Pan Artur zastanawiał się czas jakiś nad tym, jakie nazwiska ma wpisać w swoje blankiety
paszportowe. Chodziło mu bowiem o eufonię118 i o to, ażeby go przecież szanowała ta
szlachta galilejska, o której słyszał, że kłania się tylko majątkom i tytułom. Na koniec wziął
pióro i przystąpił do tego nowego chrztu bez najmniejszego wahania. W blankiet francuski
wpisał: Henri de Laroche-Chouart, vicomte de Tourne-Broche et baron de Barcarolles – w
moskiewski zaś: Jewo Siejatielstwo kniaź Artiur Artiurowicz na Staroj Czetwertnie, Kitajgarodzie i pr. i pr.119 Swiatopołk Czetwertynskij. Kosztowało to tylko parę kropel atramentu
więcej niż proste, plebejuszowskie nazwiska, a brzmiało nierównie piękniej. „Jakiś tam Kukielski” nie mógł zaimponować żadnemu karmazynowemu Galilejczykowi, ale wicehrabia,
który był w poufnej rozmowie przyznał się, że właściwie nie jest wicehrabią, jeno tak sobie,
księciem Swiatopełkiem Czetwertyńskim z Białej Rusi, potomkiem rodziny starszej nieledwo
od Welfów i Burbonów120 i tysiąc lat temu już panującej, to miało już więcej „szyku”, jak
słusznie rozumował pan Artur.
Przyszła na koniec chwila wyjazdu. Pan major przyrzekł i przysiągł pani Małgorzacie, że
nigdy nie zapomni „chwil szczęśliwych, przepędzonych w jej domu”; pani Małgorzata zapytała go, czy doprawdy uważa te chwile za szczęśliwe, p. Artur zawołał: „Ach, pani!” –
uchwycił się jedną ręką za serce, a drugą porwał piękną, białą i pulchną dłoń pani Małgorzaty,
okrywając ją gorącymi pocałunkami. Zdawało mu się nawet, że jest rozrzewnionym, a pani
Małgorzata rozrzewniała się naprawdę i ze łzami prosiła go, by zaglądnął do jej domu, gdy
szczęśliwie wróci z wojny. Tu czarna chmura osiadła na czole pana Artura i rzekł: „Pani, ta
nadzieja świecić mi będzie jak gwiazda przewodnia aż do chwili, gdy się ziści to czarne przeczucie, które tkwi na dnie mej duszy”. – I smętnie pochylił głowę na piersi, bo czuł się jeszcze mocniej rozrzewnionym, ale przypomniał sobie, że powinien być mężnym, i podniósł ją
znowu w górę. Tego było za wiele – pani Małgorzata łkając chwyciła go za ręce i zawołała:
„Nie, pan nie zginiesz, pan wrócisz do nas! My pana tak kochamy!” – Ale nim od liczby
mnogiej przystąpiono do pojedynczej, ktoś nadszedł i pani Szeliszczyńska poszła ukryć swoje
łzy w swoim pokoju.
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Stiller – znany lwowski sklep z galanterią.
vademecum (łac.) – przewodnik.
117
W miasteczku Brody, położonym nad granicą rosyjsko-austriacką, znajdował się konsulat rosyjski.
118
eufonia (z gr.) – przyjemne brzmienie.
119
i pr. i pr. = i proczeje (ros.) – i inne.
120
Welfowie – starożytny ród włoski osiadły w Niemczech, odegrał doniosłą rolę polityczną zwłaszcza w w.
XIII, tworząc stronnictwo zwalczające dynastię Hohenstaufów. Burboni – stary ród francuski i dynastia królów
francuskich.
116
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Nie mniej łzawe było pożegnanie z panną Celiną, przy której to sposobności pan Artur po
raz trzeci czuł się rozrzewnionym, tylko że tym razem nikt nie nadszedł, wskutek czego słowo
czasowe „kochać” odmieniane było nie tylko w liczbie mnogiej, ale i w pojedynczej – a na
różanych usteczkach panny Celiny spoczął pierwszy w jej życiu pocałunek. Pocałunek od
człowieka, który... ale nie wyprzedzajmy biegu wypadków.
Jakiś szlachcic, jadący na wieś własną bryczką, zabrał z sobą pana majora, jego tłumok,
fotografie i kaftanik. We Lwowie nie zostało po nim nic prócz łez i żalu, i dwóch fotografij, z
których jedną pani Szeliszczyńska ukrywała przed pasierbicą, a drugą panna Trzeszczyńska
przed macochą.
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ROZDZIAŁ II
Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE WICEHRABIA DE TOURNE-BROCHE
NIE POWINIEN BYĆ GRUBIANINEM I ŻE P. KAJETAN ASAKASOWICZ JEST
TĘGIM PATRIOTĄ I MĘCZENNIKIEM SPRAWY OJCZYSTEJ
Szlachcicowi, który wiózł pana majora Jana Warę, polecono tego ostatniego jako niezmiernie ważną figurę, wysłaną przez rząd francuski w celu naocznego przekonania się o stanie rzeczy w Polsce. Ażeby ciekawy Galicjanin nie naprzykrzał się panu Arturowi natrętnymi
pytaniami, dodano, że wysłannik Napoleona III nie mówi inaczej, tylko po francusku. Ponieważ szlachcic oprócz ojczystej mowy i trochę w szkołach zachwyconej niemiecczyzny i łaciny nie znał żadnego innego języka, więc nie było sposobu prowadzenia rozmowy, jak chyba
na migi. Szlachcic tylko od czasu do czasu z pewnym rodzajem bogobojnego uszanowania
spoglądał na pana Artura, a ten ze swojej strony mierzył go wzrokiem, który zdawał się mówić: „Wielki to zaszczyt dla Waści i dla waścinej taradajki, że wieziecie człowieka, który
tydzień temu zaledwie miał poufną konferencję z samym Napoleonem!” Szlachcic rozumiał
znaczenie tego wzroku i za każdym razem, gdy się z nim spotkał, kłaniał się z największym
uszanowaniem, wyjmując cybuch z ust i uchylając czapki. Pan Artur kiwał łaskawie głową,
puszczał kłąb dymu z cygara w oczy poczciwemu szlachcicowi i rozpierał się, jak mógł najwygodniej, na trzęsącym nielitościwie wózku węgierskim, ażeby zabić czas dumaniem.
Szlachcic zaś myślał sobie, że to dalibóg bardzo grzeczni ludzie ci Francuzi!
O czym dumał p. Artur? Czy o ciemnych włosach i o czarnych oczach pani Małgorzaty,
czy o cudownym błękicie źrenic jej jasnowłosej pasierbicy? Jedne i drugie warte były dumania i w istocie p. Artur przypominał sobie z upodobaniem, co to za rozkoszna Galicjanka ta
pani Szeliszczyńska i co to za świeży, nadobny kwiatek ta panna Celina. Przykro mi jednak,
że z obowiązku rzetelnego historiografa muszę dodać, iż do tych miłych i poetycznych
wspomnień pana Artura mieszały się daleko prozaiczniejsze. „Ściśle biorąc – myślał on sobie
– lwowskie moje gosposie są wprawdzie niczego, ale brak im jeszcze wielu rzeczy. Najprzód,
w całym ich układzie i w całym domu czuć nie wykorzeniony jakiś szyk prowincjonalny –
gdyby nie kwestie patriotyczne, doniesienia z placu boju, fabrykacja nabojów i skubanie szarpi, nie byłoby nawet przedmiotu do rozmowy – dowcipu, sprytu ani za grosz – pani Szeliszczyńska pyta się tylko wiecznie, czy każdy warszawianin taki bałamut, i zaraz potem z głębokim westchnieniem przechodzi na temat niewierności mężczyzn w ogóle, a lekkomyślności
pana Szeliszczyńskiego w szczególności – otóż i rozmowa na cały wieczór. Z panny Trzeszczyńskiej trudno wydobyć choćby słówko. Pour un causeur comme moi, ce n’est rien!121
Wszystko to jakieś nieruchliwe, sztywne, bez życia – nie tak jak u nas w Warszawie. Przecież
tu, w tej skamieniałej Galicji, muszą istnieć jakieś inne kobiety. Ha, rozpatrzę się – i zdaje się,
że puszczę w trąbę moje lwowianki”.
Ostatni ten frazes wyjąłem z listu, który wkrótce potem otrzymałem od pana Artura. Zgorszyła mię niezmiernie jego niewdzięczność, bo wiedziałem, jak dobrze był przyjmowanym w
domu pani Szeliszczyńskiej i jak troskliwie ona wypytywała się zawsze o niego po jego wyjeździe. Co się tyczy p. Celiny, jestem przekonany, że przynajmniej sześć razy na dzień przypatrywała się w sekrecie jego fotografii i odczytywała wiersze „jego utworu”, które wpisał
był do jej albumu. Jeden z nich zaczyna się tak:

121

Pour un causeur comme moi, ce n’est rien! (fr.) – Dla takiego mistrza rozmowy salonowej jak ja, to frasz-

ka!
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Módl Ty się za mną, gdy w rozpaczy ginę,
Za winę ojców i za własną winę;
Módl Ty się za mną, by się w moim grobie
Nie opiekielnił żal wieczny po Tobie!122
Właściwie autorem tych wierszy jest śp. Zygmunt Krasiński, ale p. Jan Wara wpisał i
podpisał je jako swoje własne, a ponieważ p. Jan Wara w domu pani Szeliszczyńskiej był
najwyższą pod każdym względem powagą, więc nawet sam Julian Klaczko123 nie byłby zdołał i nie zdołałby teraz jeszcze wytłumaczyć pannie Celinie, że prześliczny ten poemacik, nad
którym tyle łez wylała, nie był napisany umyślnie dla niej przez pana Artura Kukielskiego.
Zresztą, nie tylko panna Celina znajdowała się w takim błędzie. Znam pewien dom na
wsi, gdzie dotychczas przechowują w manuskrypcie znaczną część dzieł Słowackiego i wierzą, iż to są płody poetycznej muzy pana majora Wary. Profesor Małecki przekona może kiedy redaktora »Gazety Narodowej«, że wystąpił z Rady Szkolnej nie z braku, ale ze zbytku
odwagi cywilnej124 – ale nie przekona nigdy posiadaczki owych manuskryptów, że W Szwajcarii i Ojca zadżumionych pisał kto inny niż znany pod pseudonimem Jana Wary najprawdziwszy ze wszystkich prawdziwych potomków Ruryka, książę Artur Czetwertyński. Od czegóż by na koniec Galicja była Galicją, gdyby się w niej nie wydarzały od czasu do czasu rzeczy tego rodzaju, gdyby w niej nie było poetów, którzy piszą Bajrona na nowo, i historyków,
którzy co roku na nowo przepisują swoje własne dzieła, a nade wszystko, gdyby dla tych poetów i historyków brakło wielbicieli?
Pan Jan Wara miał przynajmniej ten dobry gust, że jeżeli popełniał plagiaty, to już z Krasińskiego albo ze Słowackiego. Ale nasi galicyjscy plagiatorowie nie przebierają bynajmniej,
okradają jedni drugich albo i sami siebie. Dożyjemy jeszcze może i tego skandalu, że ktoś
okradnie – pana Aurelego Urbańskiego125. Byłaby to wprawdzie sposobność do powiedzenia:
Ce qui vient de la flûte, s’en va par le tambour 126, ale czyn byłby przeto nie mniej karygodnym i świadczyłby, iż u nas i najbiedniejszy nie może być pewnym swego mienia. Pan Kukielski okradał zaś tylko bogatych i oto jeszcze jeden dowód wyższości Kongresówki nad
Galicją.
Nad tą wyższością zadumał się był właśnie pan Artur, powziąwszy postanowienie „puszczenia w trąbę” swoich opiekunek lwowskich. Był on wprawdzie dopiero od kilku godzin
wicehrabią i księciem, ale czuł, że mu z tą rolą będzie wcale do twarzy i że nie okaże się niegodnym swoich tytułów. Dlaczegoż by miał zajmować się nadal dwoma tak codziennymi
istotami, z którymi los go przypadkiem sprowadził i nigdy już może nie sprowadzi? Galileja
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Początek liryku Krasińskiego, którego poprawny tekst brzmi:
Módl się ty za mnie, gdy przedwcześnie zginę
Za winy ojców i za własną winę!
Módl ty się za mnie, by mnie i w mym grobie
Nie opiekielnił żal wieczny po tobie.
123
Julian Klaczko – konserwatywny polityk i wybitny krytyk literacki, autor studium o Zygmuncie Krasińskim pt. Le poéte anonyme de la Pologne, ogłoszonego w Revue des deux Mondes z roku 1862, w przekładzie
polskim pt. Poeta bezimienny w »Dzienniku Literackim« w tym samym roku.
124
Antoni Małecki – profesor języka i literatury polskiej na uniwersytecie lwowskim, autor pierwszej monografii o Słowackim, atakowany był przez redaktora »Gazety Narodowej« za to, że gdy Rada Szkolna Krajowa
znalazła się w konflikcie z opanowanym przez Niemców uniwersytetem (w związku ze sporem o to, w jakim
języku wydawane być mają świadectwa dojrzałości), ustąpił z Rady Szkolnej, której był członkiem.
125
Aureli Urbański (1844–1901) – poeta i dramaturg, autor komedii i wzorowanych na utworach romantycznych dramatów, grywanych na scenie lwowskiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Lam krytycznie
oceniał twórczość Urbańskiego, czemu dawał wyraz także w swych kronikach.
126
Ce qui vient de la flûte, s’en va par le tambour (fr.) – zwrot przysłowiowy, odpowiadający polskiemu:
kradzione nie tuczy.
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ma przynajmniej tę jedne zaletę, że jest długa i szeroka, jest się gdzie obrócić i poszukać za
czymś lepszym. Przy tym naród potulny, łatwowierny, a po części przekonany o tym, że każdy, co przyjeżdża z daleka, mędrszym jest od tych, co są na miejscu. Czetwertyńskich nie ma
w całym kraju, są aż gdzieś na Wołyniu i mogą tu mieć krewnych – ale pan Artur wywodził
się z Białej Rusi, a tam mogła przed wiekami osiąść jedna gałąź tej rodziny i pójść prawie w
zapomnienie, póki wypadki z r. 1863 nie wyrzuciły jednego z jej potomków na terytorium
galicyjskie. Tak rozumował pan Artur i wnosił stąd, że w stronach, gdzie na dwadzieścia mil
wokoło nikt go nie zna i gdzie zresztą nie spodziewał się długo zabawić, może Kukielski być
doskonałym Czetwertyńskim i może mu z tym być tak dobrze na wsi, jak mu było bez tytułu
we Lwowie. Każdy przyzna, że rozumowanie to było słuszne i że równie w Galicji, jak w
Lodomerii, a nawet w Towarzystwie Narodowo-Demokratycznym we Lwowie, umieją ludzie
poznać się na różnicy między księciem a prostym śmiertelnikiem i oddać każdemu, co mu się
należy127.
Znajdzie się za to w Galicji i poza Galicją niemało takich, którzy powiedzą, że żart tego
rodzaju, jak go sobie pozwalał pan Artur Kukielski, niekoniecznie był godziwym. Co do tego
punktu, mogę zapewnić, że p. Artur nie zastanawiał się nad nim wcale i że gdyby się nawet
był zastanowił, to byłby zapewne stłumił skrupuły swoje tą uwagą, że to nikomu nie szkodzi,
jakie on przybiera nazwisko. Dopiero gdyby chciał wyzyskiwać na własną korzyść urok przybranego tytułu, byłoby to nieuczciwością, ale o tym nie było mowy: pan Artur jechał organizować oddział, przeznaczony do szachowania sił moskiewskich na Rusi, i pochlebiał sobie, że
w charakterze księcia daleko lepiej uskuteczni tę organizację niż bez tego charakteru. Układał
sobie właśnie w duchu, jakim sposobem najlepiej ma dać do zrozumienia każdemu, z kim się
zetknie, iż za paszportem wicehrabiego de la Roche-Chouart jeździ właściwie książę Artur
Czetwertyński, gdy wtem nagle siedzący obok niego szlachcic zbladł jak chusta i krzyknął na
swego woźnicę: – „Stój!”
Pan Artur spojrzał na niego ze zdziwieniem. Znajdowali się w dolinie, w której po lewej
stronie drogi ciągnął się las bukowy, podszyty gęstą leszczyną. Na prawo były łąki rozległe, a
za tymi widać było w odległości ćwierć mili jakieś miasteczko. Droga ciągnęła się w górę
krętym wąwozem. W tę stronę szlachcic, podniósłszy się w górę, wlepił wzrok pełen obawy.
Pan Artur zwrócił także mimo woli oczy tamtędy i spostrzegł migocący się i poruszający w
wąwozie, o kilkaset kroków od bryczki, koniec bagnetu.
– Żandarm, jak mi Bóg miły, żandarm! – wołał szlachcic z wyrazem okropnej rozpaczy w
głosie. – Na honor – dodał przez nos, z, płaczliwym tonem – jakem Kajetan Asakasowicz, tak
nie wiem, co ja tu pocznę z tym Francuzem niemową, tu, na środku drogi! Gotów się człek ni
stąd, ni zowąd dostać do kozy.
P. Artur patrzał z niemałym zdziwieniem na strwożonego pana Asakasowicza i myślał, że
szlachcic żartuje. Ale nim on się jeszcze przestał dziwić, pan Kajetan, mimo znacznej swej
tuszy, jednym susem skoczył z bryczki i zniknął w krzakach. W tej chwili bagnet, a wraz z
nim i cały żandarm pojawił się u wyjścia z wąwozu. Pan Artur sam jeden z woźlicą został na
bryczce i zmiarkowawszy, że szlachcic ze strachu przed organem władzy publicznej dał drapaka, zapomniał o dyplomatycznej swojej roli i misji i począł kląć po polsku, na czym świat
stoi.
W każdym innym wypadku żandarm byłby minął wózek pana Asakasowicza nie zwracając nań uwagi. Ale wyrazy, jak: „Ażeby was tu jasny piorun trząsł z waszą przeklętą Galileją i
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Towarzystwo Narodowo-Demokratyczne – nazywane też w skrócie Towarzystwem Demokratycznym –
założone w roku 1868 i działające w okresie walk o rezolucję, było partią polityczną drobnomieszczaństwa galicyjskiego zgrupowanego wokół Franciszka Smolki, który głosił hasło federalizmu, tj. podziału Austrii na samodzielne państwa (kraje niemieckie, Węgry, Czechy, Galicję i Chorwację) połączone osobą cesarza. Z niektórymi
przywódcami Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego utrzymywał kontakt i prowadził pertraktacje ambitny
magnat i polityk, książę Adam Sapieha. Lam tak w tej, jak i w licznych dalszych aluzjach szydzi ze związków
politycznych między demokratami i despotycznym arystokratą.
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z wszystkimi Galilejczykami!” zwróciły baczność stróża spokoju publicznego na siebie. Może
mu przyszło na myśl, że to jakiś Ausländer128 siedzi na wózku, bo tutejsi mieszkańcy nie mają
zwyczaju przeklinać swą ojczyznę, gdy są w podróży, zwłaszcza gdy droga dobra i rogatka
jeszcze daleko. Zbliżył się tedy do wózka i zapytał p. Artura o paszport.
– Plâit-il?129 – odparł p. Kukielski.
– Pass, Reisepass, paszport – powtórzył żandarm.
Pan Artur wydobył z kieszeni ów dokument, na którym stało, że w imieniu Jego Mości
cesarza Francuzów nakazuje się władzom krajowym, a uprasza się zagraniczne, by nie stawiały przynajmniej żadnych przeszkód w podróży, jeżeli już nie chcą dopomóc, panu Henrykowi de la Roche-Chouart, wicehrabiemu, baronowi itd., podróżującemu dla przyjemności
przez Niemcy, Austrię itd. na Wschód. Ale żandarm nie rozumiał, niestety, tego wezwania, a
natomiast, na mocy swego węchu urzędowego, uznał to za rzecz nie dość zwykłą, by wicehrabia i baron de la Roche-Chouart, przybywający prosto z Paryża, klął gościnną ziemię galilejską bez żadnego widomego powodu, i to tak czysto po polsku. Usiłował tedy porozumieć
się się z p. Arturem, ale ten nie uważał za stosowne zwierzyć mu się, iż w gruncie rzeczy nie
jest wicehrabią francuskim. Żandarm wsiadł tedy do niego na wózek i wezwał woźnicę, by
jechał dalej.
W kwadrans później efekta majora Jana Wary, jako to: wspomniane powyżej fotografie,
kaftanik flanelowy itd., itd., jako też wszystkie znajdujące się przy nim papiery i dokumenta
deponowane już były wraz z końmi i wózkiem p. Asakasowicza w c.k. urzędzie powiatowym
w Błotniczanach, a p. Artur Kukielski, mimo wszelkiej opozycji, wraz z woźnicą p. Asakasowicza zakwaterowany został w przybytku z powierzchowności swej nader podobnym do
spiżarni, ale pełniącym w Błotniczanach obowiązki cytadeli warszawskiej130.
Za panem Kajetanem Asakasowiczem wysłano kancelistę powiatowego, żandarmów i
całą ćmę pospolitego ruszenia ludności błotniczańskiej i zrobiono w lesie obławę – ale bezskuteczną. Przestraszył się nieborak tak mocno, by go nie schwytano w towarzystwie tajnego
wysłannika cesarza Napoleona do Rządu Narodowego, że biegł i skakał jak łania przez krzaki, pnie, rowy i jary, przez zasiane lub zaorane pola, łąki, strumyki i trzęsawiska, bez wytchnienia i odpoczynku. Powiadają, że znaleziono go prawie nieżywego dopiero w dwa dni
później, o pięć mil od miejsca, z którego ruszył, że go wzięto za nie dobitego przez powstańców szpiega i oddano władzom austriackim, że te wzięły go znowu za żandarma wieszającego
i dopiero po dwuletnim śledztwie puściły na wolność. P. Asakasowicz jest teraz wicemarszałkiem powiatowym i prezyduje często w różnych towarzystwach i zgromadzeniach publicznych, a to zawsze na wniosek sąsiada swego, p. Onderkiewicza, który, podnosząc jego wysokie cnoty patriotyczne, wyraża się o nim: „Moi panowie, oto jest mąż, który połowę prawie
swego zacnego żywota przepędził w więzieniu, który cierpiał dla ojczyzny, i ilekroć furty
więzienne otwierały się dla braci naszych, on pierwszy wchodził, a ostatni wychodził”. Powszechne oklaski towarzyszą zwykle tej mowie i p. Kajetan wybierany bywa jednogłośnie
przewodniczącym.
Winienem dodać, że powód do długiego śledztwa i do podejrzeń c.k. sądów przeciw p.
Asakasowiczowi dało to, iż przez półtora roku nie chciał wyjawić sądowi, jak się rzeczywiście nazywa, a to z obawy, by nie docieczono, iż kiedyś, wracając ze Lwowa do domu, wiózł
ze sobą francuskiego ajenta dyplomatycznego, za co, jak sądził, czekała go niewątpliwie szubienica.
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Ausländer (niem.) – cudzoziemiec.
Plâit-il (fr.) – Słucham.
130
W cytadeli warszawskiej, której budowę skończono w r. 1834, trzymano więźniów politycznych, a w
okresie powstania – zatrzymanych powstańców.
129
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Nie zamierzam ja bynajmniej stawiać p. Kajetana Asakasowicza jako wzór cywilnej odwagi i poświęcenia, ale niechaj mi będzie wolno oddać tu hołd jego cierpieniom i zasługom,
choć w dalszym ciągu tego opowiadania będę miał sposobność zaznajomić moich czytelników z ludźmi, którzy się jeszcze nierównie lepiej zasłużyli i nierównie więcej cierpieli niż
towarzysz podróży p. Artura Kukielskiego.
Co się tyczy tego ostatniego, widocznie jakaś nieprzychylna gwiazda świeciła nad jego
wyjazdem ze Lwowa. Być może, że jaki opiekuńczy duch królestw Galicji i Lodomerii, chcąc
pomścić zniewagę wyrządzoną przez Koroniarza tej klasycznej ziemi, ojczyźnie polityki
„podporządkującej”, poezji „łączącej” i historiografii – powtarzającej, przybrał postać c. k.
żandarma i przyprawił mego bohatera o przedwczesne męczeństwo polityczne w kozie błotniczańskiej. Opiekuńcze duchy tego rodzaju czuwają w istocie nieraz nad porządkiem i spokojem publicznym w tej stronie Przedlitawii131, choć nie działają bezpośrednio i choć jedyny
ślad ich interwencji zostaje zwykle zamknięty w archiwach prezydialnych c. k. namiestnictwa, w postaci bezimiennie nadesłanego ostrzeżenia132.
Nawet w chwili gdy to piszę – w roku 1869 po narodzeniu Chrystusa Pana – krąży jeszcze
świeżo z ust do ust podawana powieść, jakoby ze względu na niespokojne zachowanie się
dziennikarstwa galicyjskiego niektóre z tych troskliwych duchów krajowych doradzały niedawno rządowi zaprowadzenia nadzwyczajnych środków ostrożności. Gdy atoli rząd nie mógł
iść za tą nieśmiało mu podaną radą, te same czy inne, jeszcze troskliwsze duchy przemówiły
wprost do narodu, by się wystrzegał swoich gazet, albowiem kręcą opinią, jak szewc robiący
„bóty – szkurą”. Ale niewdzięczny naród, zamiast pójść za dobrą radą, śmiał się tylko z wybranych istot, iż nie umieją ortografii. W Galicji wszystko odbywa się z śmiechem, nawet
przedstawienia Paproci p. Sztarkla – ludzie śmieją się przy spuszczaniu zasłony z uciechy, że
już mogą iść do domu133.
Uporczywa ta i desperacka wesołość galicyjska zdawała się udzielać także i celi więziennej w Błotniczanach, do której zaprowadzono p. Artura. Na „pryczy” zastał on tam rozgoszczonych wygodnie trzech „zuzüglerów”134 w płóciennych bluzach i wysokich butach, którzy
napełniali kaźnię chmurami dymu, pochodzącymi z najszkaradniejszego tytoniu, na jaki się
tylko zdobyć mogła nieprześcigniona w tym kierunku administracja austriacka. Najrozmaitsze
i najnieprzyjemniejsze inne wonie przyczyniały się do tego, by powietrze wewnątrz więzienia
zrobić jak najmniej balsamicznym. Prycza i podłoga zasłane były słomą, resztkami jadła i
różnymi manatkami, a że przestrzeń w ogóle nie była obliczoną na czasy uwięzień politycznych en masse135, więc było to dla p. Artura prawdziwą zagadką, gdzie się ma podziać wraz z
woźnicą p. Asakasowicza. Chciał się wrócić z reklamacją do klucznika, ale ten odszedł już
był zamknąwszy wszystkie rygle i kłódki za sobą. Francuskie przekleństwa Artura, wygłoszone przez „wizytyrkę” (okienko w drzwiach), przebrzmiały bez skutku i zmięszały się dziwacznie z kocią muzyką wyprawioną przez cucyglerów, z których jeden śpiewał: Wesoły
car136, drugi Bartosza137, a trzeci wygrywał na grzebieniu jakieś tak niemożliwe melodie, że
131

Przedlitawią (od granicznej rzeki Litawy) nazywano potocznie ogół krajów monarchii austro-węgierskiej
nie wchodzących w skład Węgier.
132
Dygresja ta godzi w reakcyjną stańczykowską politykę ugody z zaborcą, prowadzącą nawet do denuncjacji. O tym, że chodzi tu o stańczyków, świadczą aluzje do ich doktryny politycznej i historycznej.
133
Juliusz Starkel – literat i publicysta, współpracownik »Dziennika Lwowskiego«, pisma Smolki. Atak na
Starkla łączy się tu z atakiem na to pismo. »Dziennik« prowadził z »Gazetą Narodową«, do której redakcji należał Lam, walkę polityczną i konkurencyjną oraz ostrzegał przed jej wpływami. Lam wyśmiewa błędy ortograficzne, które rzeczywiście zdarzały się w »Dzienniku«, a równocześnie sugeruje wpływy stańczyków na redakcję, co nie miało uzasadnienia.
134
Zuzügler, cucygler (niem.) – przybysz; tak nazywano w Galicji powstańców przybywających z Królestwa.
135
en masse (fr.) – masowo.
136
Wesoły car – pieśń powstańcza nieznanego autora, pt. Marsz Langiewicza, której początek brzmi: „Co to
za gwar? Wesoły car! Bo mu margraf projekt podał, jak ugasić pożar...”
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wszystkie kundysy, pudle i pincze z całych Błotniczan zbiegły się były pod okno i głośno
objawiały swoje ukontentowanie – jak gdyby były recenzentami »Organu Demokratycznego«138, przypuszczonymi gratis na przedstawienie Halki we Lwowie.
Pan Artur zmierzył swoich towarzyszy niedoli wzrokiem jawnego nieukontentowania i
wierny swojemu charakterowi wicehrabiowskłemu z jednej, a majorskiemu z drugiej strony,
zawołał:
– Voulez-vous bien vous taire, sacreé canaille?139
– A to co za Frajcuz? – odezwał się jeden z cucyglerów.
– Cicho – zreflektował go drugi – to jakiś porządny człowiek, kiedy go tu zamknęły te ...
(tu nastąpił epitet tak drażliwy dla moich lojalnych nerwów przedlitawskich, że wolę go nie
powtarzać).
– Olaboga! – ciągnął dalej pierwszy – pięknie mi porządny! Tać przypatrz mu się lepiej,
wszak to ta Kukiełka z marymonckiej mąki140, coś to musioł dla niego zleźć ze skapy pod
Zulinem141,bo się panicowi nie chciało iść piechotą, a swego konia stracił.
– Ba, i musiał stracić – uzupełnił drugi cucygler – przez dwa dni ani jeść, ani pić mu nie
dał; panicz nie mógł się obejść bez stangreta. Słuchaj no jegomość – rzekł zwracając się do
skonfundowanego nieco tą sceną pana Kukielskiego – jak ty śmiesz nas nazywać kanalią?
Czy ty lepszy od nas, czy my nie bijemy się za wolność i za równość?
– Wolność i równość swoją drogą – odciął się chybiony książę – a podwładny powinien
zawsze szanować przełożonego. Słuszaj! Ruki po szwam!142
Było to dolaniem oliwy do ognia. Cucyglery mieli snadź w niezbyt miłej pamięci koleżeństwo z p. Arturem w oddziale, pobyt w kozie nie przyczynił się do wprawienia ich w dobry humor, o awansie pana Kukielskiego na majora nic nie wiedzieli, a zachowanie się jego
irytowało ich jeszcze bardziej. W ogólności, między cucyglerami używającymi pomady i lakierowanego obuwia a nie używającymi tych artykułów wyekwipowania przychodziło często
do sporów dość drażliwych, za które wina spadała, niestety, zawsze na stronę pierwszych.
Tak się stało i tym razem. Pan Kukielski mimo groźnej postawy swoich kolegów nie chciał
spuścić z tonu, do jakiego mniemał mieć prawo na mocy swego urodzenia i wykształcenia.
Sprzeczka przybrała większe rozmiary i do historii przygód galicyjskich mego bohatera stworzyła epizod, na który wolę rzucić zasłonę. Powiem tylko, że w celi oprócz pryczy znajdowała
się miotła z dość grubym trzonkiem i że pan Artur nigdy i nikomu nie opowiadał później
szczegółów o swoim pobycie w więzieniu błotniczańskim.
Z czego wynika jasno jak na dłoni, że wicehrabia de Tourne-Broche po polsku i po francusku powinien być zawsze grzecznym.
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– popularna pieśń patriotyczna odnosząca się do insurekcji kościuszkowskiej, a zaczynająca się od słów:
„Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei.”
138
„Organ demokratyczny” – podtytuł »Dziennika Lwowskiego«.
139
Voulez-vous bien vous taire, sacreé canaille? (fr.) – A będziecie wy cicho? Przeklęta hołoto!
140
marymoncka mąka – zwrot przysłowiowy: delikacik z marymonckiej mąki – paniczyk. W Marymoncie
pod Warszawą mieściła się wzorowa szkoła rolnicza i słynne młyny.
141
Pod Zulinem (właściwie: pod Żulinem) rozbili Rosjanie oddziały powstańcze w dniach 25 10 1863 i 27 1
1864.
142
Słuszaj! Ruki po szwam! (ros.) – Baczność!
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ROZDZIAŁ III
WYJAŚNIAJĄCY NADER NAMACALNIE, IŻ C..K. URZĘDNIK POLITYCZNY
OPRÓCZ JĘZYKA UŻYWANEGO DO C.K. SPRAW WSPÓLNYCH143 POWINIEN
ZNAĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN JESZCZE JĘZYK EUROPEJSKI
Najwyższym reprezentantem władzy państwowej w Błotniczanach był pan Finkmann von
Finkmannshausen, c.k. naczelnik powiatowy, o którym w wyższych sferach rządowych panowało jednomyślne przekonanie, że jest ein tüchtiger Beamter144. Nie jestem kompetentnym
sędzią w tej mierze i gdyby p. Statthaltereileiter145 zażądał ode mnie rekomendacji dla pana
Finkmanna w celu polecenia go do awansu, mógłbym powiedzieć tylko tyle, że oprócz pewnego innego ... mana146, cierpiącego manię pisania dzieł filozoficznych, politycznych, ekonomicznych, powieści, dramatów, fejletonów, korespondencyj, krytyk, życiorysów i – programów, nie znałem w Galicji nikogo innego, kto by zużywał tyle atramentu i papieru co p.
Finkmann. Uchodzi zaś u nas za rzecz niezbitą, że człowiek piśmienny musi być oraz i zdolnym. Wziętości prawidła tego nie osłabiła nawet ta okoliczność, że p. Żegota Korab także jest
piśmiennym.
P. Finkmann był tedy bez wątpienia w najwyższym stopniu ein tüchtiger Beamter i jeżeli
mu co utrudniało jego czynności urzędowe, to nie brak własnego uzdolnienia, ale niezmierna
ograniczoność różnych versprengte Ueberreste östlicher Nationalitäten147, które mają zwyczaj przemieszkiwać w Rzeszy Rakuzkiej obok czysto germańskiej głównej masy ludności.
Owe versprengte Ueberreste, jak je trafnie nazwał p. kawaler dr de Giskra148, okazywały po
wszystkie czasy jak największą niechęć ku nauczeniu się niemieckiego języka. P. Finkmann
doświadczył tego w Węgrzech, gdzie, mimo dwunastoletniego jego pobytu na jednym i tym
samym miejscu, ani jeden Madiar nie nauczył się po niemiecku. Barbarzyński ten naród okazał się oprócz tego tak zuchwałym, że w końcu wytransportował nawet p. Finkmanna do granicy galicyjskiej i tam, na szczycie Beskidu, obszedł się z p. Finkmannem tak, jak owi „zuzüglery” z p. Kukielskim przy końcu poprzedzającego rozdziału. Jedyną różnicę stanowiły
odmienne nieco dekoracje: błękit niebios zastępował strop więzienny, Czernahora149 pryczę, a
nie wiem już co trzonek od miotły150.
Po tej równie bolesnej, jak przeciwnej wszelkim prawom katastrofie p. Finkmann objął
naczelnictwo powiatu w Błotniczanach i dzięki przebytym już w c.k. służbie dopuszczeniom i
143

sprawy wspólne – sprawy podległe bezpośrednio centralnym władzom wiedeńskim, gdzie językiem urzędowym był oczywiście niemiecki.
144
ein tüchtiger Beamter (niem.) – zdolny urzędnik.
145
Statthaltereileiter (niem.) – pełniący funkcje namiestnika; po ustąpieniu Gołuchowskiego ze stanowiska
namiestnika w r. 1868 tymczasowym kierownikiem namiestnictwa został urzędnik austriacki, Ludwik PossingerChoborski.
146
Aluzja do Karola Widmana (1821–1891) – pseudonim: Żegota Korab – współpracownika »Dziennika
Lwowskiego«, autora apologetycznej biografii Franciszka Smolki i licznych rozpraw publicystycznych.
147
versprengte Ueberreste östlicher Nationalitäten (niem.) – rozproszone szczątki wschodnich narodowości.
148
Karol Giskra – austriacki minister spraw wewnętrznych w latach 1867–70. Ironia Lama godzi w jego antypolskie stanowisko i karierowiczostwo. Giskra bowiem, będąc w okresie Wiosny Ludów rewolucjonistą, po
zrobieniu kariery urzędniczej przybrał tytuł arystokratyczny. Stąd ironiczne: kawaler de Giskra. Przytoczonego
tu wyrażenia: versprängte Überreste... użył przemawiając na festynie strzeleckim w Wiedniu, w roku 1868.
149
Czernahora a. Czarnohora – pasmo górskie w Karpatach Wschodnich, stanowiło granicę między Galicją
a Rusią Zakarpacką.
150
Aluzja dotyczy wypadków z lat 1848–49, kiedy to Węgrzy walczyli o niepodległość i siłą usuwali administrację austriacką.
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ciosom madiarskiego losu, jako też coraz nowym zasługom, cieszył się najzupełniejszym zaufaniem rządu. Jednym słowem, był to wzór urzędnika, tylko – gdyby był przypadkiem zapomniał po niemiecku, byłby się musiał porozumiewać z resztą śmiertelników za pomocą
miauczenia, piania lub szczekania, bo nie umiał żadnej innej ludzkiej mowy. Jest to zresztą
uczona właściwość, którą p. Finkmann podziela z wieloma profesorami fakultetu filozoficznego przy wszechnicy lwowskiej.
Gdy pan Artur Kukielski, przyprowadzony przed tego męczennika zakarpackiej barbarii,
obstawał przy swojej francuszczyźnie, a p. Finkmann oprócz wyrazów: eh konträr i loschi151
nie znalazł w pamięci innych zabytków tego języka, porozumienie między delinkwentem a
władzą okazało się niepodobnym. Zwołano cały urząd na walną naradę i wszyscy zgodnie
oświadczyli, że w Błotniczanach oprócz panny Katarzyny, córki aptekarza miejscowego, nikt
nie umie po francusku. Pan naczelnik czuł wprawdzie głęboko upokorzenie, jakiego stąd doznawała powaga urzędu, ale nie było innej rady: wysłano urzędnika z jak najgrzeczniejszą
prośbą do aptekarza, by na chwilę w nader ważnym państwowym interesie pożyczył c.k.
urzędowi powiatowemu swojej córki.
Nigdy śledztwo nie odbywało się w przyjemniejszy dla śledzonego sposób. P. Finkmann
czuł się wprawdzie mocno uszczęśliwionym, że w jego ręku znajduje się prawdopodobnie
jeden z tych niegodziwych Francuzów, którzy przed czterma laty naprzykrzyli się byli tak
mocno nad Tyczynem i Minczionem walecznej c.k. armii152, ale nie wiedział jeszcze, jak się
to wszystko skończy, i zachowywał się, ile możności, grzecznie. Był to człowieczek niewielkiego wzrostu, dość sztywny, ze spiczastym nosem i z twarzą gładziutko ogoloną. Uśmiechał
się dobrodusznie i przyjął bardzo uprzejmie p. aptekarza, który przyprowadził swoją córkę.
Na widok tej ostatniej p. Arturowi wróciła cała jego fantazja i przyznał w duchu, że jeśli Austriacy do dręczenia swoich więźniów politycznych nie używają innych instrumentów, jak
tylko takie, to w gruncie nie ma nic powabniejszego nad protokół w becyrku.
P. Finkmann prosił pannę Katarzynę, by zadała jego więźniowi po francusku pytania, które jej dyktował po niemiecku, a które p. aptekarz przekładał poprzednio na polskie.
– Monsieur – rzekła piękna auskultantka153 dosyć dobrym akcentem francuskim – voilà
mr Finkmann, le chef politique de l’endroit154. (Tu p. naczelnik ukłonił się z wielką powagą,
na co p. Artur odpowiedział z zupełną kurtoazją). C’est une grande ganache155 dodała, a p.
Finkmann skłonił się jeszcze grzeczniej – mais aussi, c’est le plus grand coquin de Błotniczany156.
– Ja, ja, in Błotniczany – potwierdził kłaniając się p. naczelnik. Pan aptekarz uważał także
za stosowne ukłonić się p. naczelnikowi i Arturowi, a ten ostatni nie pozostał w tyle z grzecznością.
– C’est un misérable157 – prawiła dalej niepomna swej misji dragomanka158.
– Oh, ganz miserabel, ein miserables Nest!159– podchwycił pan naczelnik, uszczęśliwiony,
że rozumie tyle po francusku.
151

eh konträr... loschi – au contraire... logis (fr.). – przeciwnie... mieszkanie.
W bitwach nad rzekami Ticino i Mincio, w kampanii włoskiej 1859 roku, wojska austriackie pobite zostały przez połączone siły włosko-francuskie. Austria straciła w tej wojnie Lombardię.
153
auskultant (z łac.) – pomocnik sędziego, aplikant.
154
voilà Mr Finkmann, le chef politique de l’endroit (fr.) – Oto pan Finkman, naczelnik władz miejscowych.
155
Ponieważ nie mam pewności, czy słowa powyższe nie dostaną się do uszu p. Finkmanna, i ponieważ
człowiek nie wie, jakie protokoły czekają go jeszcze w tym doczesnym życiu, wolę tę część rozmowy zostawić
w oryginale i wstrzymać się od tłumaczenia. [Przyp. aut.].
156
C’est une grande ganache... mais aussi, c’est le plus grand coquin de Błotniczany (fr.) – To strasznie tępa
głowa, ale równocześnie największy łotr w Błotniczanach.
157
C’est un miserable (fr.) – To nędznik.
158
dragomanka (z arab.) – tłumaczka przy poselstwach i konsulatach wschodnich.
159
Oh, ganz miserabel, ein miserables Nest! (niem.) – O, całkiem nędzna, nędzna dziura.
152
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Po tych przedwstępnych komplimentach przedłożono p. Arturowi pytanie, jakim sposobem i dlaczego p. Henri de la Roche-Chouart, vicomte de Tourne-Broche itd. znalazł się na
wózku szlachcica galicyjskiego, o ćwierć mili od Błotniczan? JW. wicehrabia odrzekł, że
wojażując dla swojej przyjemności, zrobił znajomość z p. Asakasowiczem i zamierzał udać
się z nim razem do jego majątku. P. Finkmann nie mógł zaprzeczyć, że wersja ta jest dość
prawdopodobną, ale wydawało mu się rzeczą trudniejszą do wytłumaczenia, dlaczego p. Asakasowicz na widok żandarma znikł z bryczki i dlaczego żandarm słyszał pana wicehrabiego
klnącego po polsku, skoro on nie umie tego języka? Panna aptekarzówna dodała ze swojej
strony, że panu wicehrabiemu trudno będzie zapewne odpowiedzieć na te pytania ku zadowoleniu p. Finkmanna, że to jednak nic nie szkodzi, bo poczyniono już wszystkie kroki, by p.
Finkmanna uwolnić od potrzeby prowadzenia dalszego śledztwa ze znajdującymi się w jego
ręku więźniami. Pewne wesołe towarzystwo podjęło się było zaprosić na wino c.k. woźnego,
który był oraz w posiadaniu kluczów od więzienia powiatowego, a gdy dygnitarz ten przy
okazjach tego rodzaju nie zwykł był hamować swego pragnienia i gdy wino za staraniem pomocników aptekarza miało być zaprawione jakimś środkiem mocno usypiającym, więc błotniczańska filia Rządu Narodowego miała nadzieję, że tego wieczora będzie mogła wyręczyć
c.k. urząd w dozorze nad więźniami i że jej się uda oszczędzić c.k. skarbowi kosztów transportowania ich do Iglawy160.
P. Artur był niezmiernie zachwycony tą wiadomością, bolało go tylko, że jego kuferek,
torba podróżna itp. efekta zostaną w posiadaniu p. Finkmanna. Ale snadź sprężystość organizacji narodowej w Błotniczanach nie znała żadnych granic i stanowiła chlubny kontrast z komisjami lwowskimi, które ekspediowały p. Artura. Zaraz gdy go przywieziono przed budynek
urzędu powiatowego, poznikały były z wózka wszystkie jego pakunki: policja narodowa myślała bowiem, że zawierają broń, i skonfiskowała je natychmiast, wkładając na ich miejsce
spory transport kamieni, zamknięty w jakąś starą skrzynkę. P. Finkmann, którego bacznemu
wzrokowi nic ujść nie mogło, kazał później w swojej obecności rozłupywać wszystkie te kamienie, by się przekonać, czy nie mają wewnątrz jakich wydrążeń i czy nie zawierają rzeczy
podejrzanych... ale poszukiwania te były bezskuteczne. P. Artur miał tedy wszelką nadzieję
odzyskania swoich efektów podróżnych i po raz pierwszy pomyślał sobie przy tej sposobności, że w Galilei znajdują się, między innymi, także i porządni ludzie.
Protokół skończył się prędko. P. Artur oświadczył, że, jako cudzoziemiec, nie może wytłumaczyć p. naczelnikowi, dlaczego niektórzy Galicjanie na widok c.k. żandarma czują niepohamowaną chętkę uciekania do lasu. Co do drugiego punktu, obstawał uporczywie przy
tym, że nie umie i nie rozumie po polsku, p. aptekarzówna szepnęła mu bowiem, że przy
protokole austriackim najlepiej jest przeczyć wszystkiemu, od początku do końca. Pan Finkmann uchwalił tedy, że musi raz jeszcze przesłuchać żandarma i woźnicę p. Asakasowicza,
kazał woźnemu, by tego ostatniego przeprowadzono do innej celi, a w braku tejże do aresztu
gminnego, i polecił p. Artura dalszej jego baczności. Odchodząc z woźnym bohater mój nie
mógł się wstrzymać, by nie powiedzieć pannie Katarzynie, że poznał w niej najpiękniejszą,
najrozumniejszą, najlepszą i najwięcej kochania godną istotę pod słońcem. Aptekarzówna
zarumieniła się skromnie na te słowa i odwzajemniła mu się uwagą, że poznała w nim najnieostrożniejszego ze wszystkich powstańców, bo jeździ po kraju zwracając niepotrzebnie na
siebie uwagę francuskim paszportem i przybierając rolę, w której trudno mu się zawsze i ciągle utrzymać. P. Artur nadmienił, że z urodzenia i wychowania należąc do „lepszego” towarzystwa, uważa język francuski jakby drugą mowę ojczystą i nie sprawia mu to wcale trudności uchodzić za Francuza. W domu pani Szeliszczyńskiej argument taki byłby był pognębiającym, korzono się tam przed człowiekiem należącym do „lepszego” towarzystwa i mówiącym
tak płynnie po francusku. Ale parafianka błotniczańska miała inne wyobrażenia w tej mierze i
160

Iglawa – twierdza na Morawach, gdzie władze austriackie więziły aresztowanych powstańców.
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czuła się obrażoną tym, że nazywano „lepszym” towarzystwo, do którego nie należała, i chełpiono się jakoby znamieniem nadzwyczajnej wyższości wprawą w języku, którym władała
lepiej może od panny Celiny, ale gorzej nierównie od pana Artura. Dostał się tedy panu Kukielskiemu w odwet przycinek, że „u nas” l e p s z y m jest to towarzystwo, które jest bardziej polskim, i że tylko trutnie salonowe paplają bez potrzeby po francusku. Nota bene, było
to prywatne i osobiste zdanie panny aptekarzównej, za które ja nie chcę brać żadnej odpowiedzialności na siebie ani wobec P.T. pp. trutniów, ani wobec ewentualnych jakich wicehrabiów
de Tourne-Broche. Dosyć, że panna aptekarzówna odeszła nader mało zbudowana wyższością, której ton przybierał p. Artur. On zaś pomyślał sobie: „Niech mówi co chce, ale z a d a ł
e m j e j s z y k u (tj. w języku koroniarskim: zaimponowałem jej) i grubo się jej podobałem”. Pan Artur był tego przekonania, że nie mógł „nie podobać się grubo” nikomu, skoro
sobie zadał pracę zaimponowania mu swoim „szykiem”. Postanowił tedy, w razie dłuższego
pobytu w Błotniczanach, korzystać z dobrej sposobności i bodaj wzbogacić rozpoczęty we
Lwowie zbiór fotografij pięknych Galicjanek nowym egzemplarzem.
Pozwalam ślicznym moim czytelniczkom, by mię wyręczyły w tym miejscu i za niestałość pana Artura cisnęły klątwę na cały nasz rodzaj męski. Mnie – ręce już opadają, pracuję
od lat czterdziestu kilku nad reformą tego motylkowatego rodzaju, męczę się, peroruję, piszę,
zaklinam, przeklinam – wszystko daremne: dotychczas ani jednego, nawet tego, co to pisze,
nie zdołałem nawrócić. Jeszcze Rusin albo Litwin to pół biedy, ale na zachód od Sanu, Bugu i
Niemna nie szukajcie, moje panny i panie, wierności i stałości! Sprawiedliwość nakazuje mi
atoli dodać, że nie tylko Rusinki i Litwinki mogą robić ten zarzut Wielkopolanom, Mazurom i
Krakowianom, ale także i na płeć piękną w tych ostatnich stronach wyrzekają niektórzy Rusini i Litwini. Pewien Ukrainiec zostawił w mojej tece dumkę, która kończy się tą zwrotką:
Szabla moja i drużyna
Do ostatka wierną była;
Tylko jedna – ach! jedyna...
Tylko Laszka mię zdradziła!
Dosyć jednak tych wzajemnych rekryminacyj 161, po których uśmierzeniu zostaje nam nagi
fakt, że p. Artur Kukielski wyjechawszy o godzinie szóstej rano ze Lwowa, po doskonałej
kawie, przyrządzonej własnoręcznie przez panią Małgorzatę, i po rogalkach, podanych mu
przez pannę Celinę, jako też po łzawej scenie pożegnania z tymi dwoma pięknymi istotami,
których serca uwoził z sobą, o godzinie czwartej po południu powziął zamiar zdobycia szturmem lub podstępem serduszka panny aptekarzównej w Błotniczanach. Była to zmienność,
wobec której nasze niekonsekwencje galicyjskie są niczym. Jeden »Kraj«162 krakowski mógłby tu iść w porównanie, bo kokietuje to z panią Utylitarnością, to znowu w szumnych frazesach składa swoje hołdy pani Zasadniczości 163, to na koniec oświadcza się obydwom tym
damom za jednym zamachem. Ale »Kraj«, jak mówią, redagowany jest przez Koroniarzy,
odpada przeto wszelka sposobność do porównania Rusi z Koroną na tym punkcie i Galicja
wyszłaby całkiem zwycięsko z porównania, gdyby autor rozprawy: Zasady i brak zasad zdecydował się już raz, na jakiej szkapie ma dążyć do dalszych zaszczytów i godności: na zasadniczej czy na utylitarnej? Zasadnicza zaniosła go już do Rady Szkolnej, ale tam znarowiła się
i poczęła wierzgać; jeździec przesiadł się tedy na spokojną kobyłę utylitarną i jeździ teraz
stępo za p. radcą Gniewoszem; tylko w godzinach nieurzędowych wraca się czasem do daw161

rekryminacja (z łac.) – wzajemne obwinianie.
»Kraj« – dziennik krakowski, założony w r. 1869 przez Adama Sapiehę. W skład redakcji wchodzili pisarze demokratyczni i liberalni, którzy wkrótce uniezależnili się od arystokratycznego protektora.
163
Polityką zasadniczą nazywano w okresie walk o rezolucję stanowisko Smolki dążącego do federacji, utylitarną – Ziemiałkowskiego i Gołuchowskiego, którzy ograniczali się do żądań rozszerzenia autonomii.
162
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nego bieguna, a raczej do biegunki zasadniczej, która pojawia się w listach Sofroniusza Mykity w »Kraju«. Oto jedyny Galicjanin, który umie jednego i tego samego dnia zapalić Panu
Bogu gromnicę, a diabłu bodaj szabasówkę; inni zmieniają się zaledwie raz na rok164.
Jak zapowiedziała panna Katarzyna, tak się też i stało. Około dziesiątej w nocy zamiast p.
Serdliczki, c.k. „amtsdienera”165, pootwierał kłódki i poodsuwał rygle od celi więziennej
wysłannik Rządu Narodowego, którego tu bliżej opisywać nie będę, bo choć nastąpiła już
ogólna amnestia wraz ze zniesieniem skutków prawnych po wypadkach z r. 1863, to gotów
mię »Organ Demokratyczny« pomówić o denuncjację. Z protokołu zaś, zrobionego nazajutrz
w c.k. urzędzie powiatowym z miejską strażą nocną, wynika tylko, że o wyż. wymienionej
porze wszedł do gmachu becyrkowego jakiś „Polak”, tj. istota mająca około 18 stóp wysokości, jedno tylko oko, w środku czoła, trzy rzędy zębów i dwudziestoczterofuntową armatę w
zanadrzu kapoty. Tak sobie lud w Błotniczanach wyobrażał „Polaka”, gdy jest kompletnie
wyrośnięty, i tak zapewne kronikarz teatralny »Dziennika Lwowskiego« musi sobie wyobrażać wielkiego literata, skoro niedawno zarzucał jednemu z moich kolegów, że nie potrafi kierować teatrem, bo jest małego wzrostu166. Bądź co bądź, pan Artur i trzej inni Koroniarze
dostali się na świeże powietrze, a podczas gdy ci ostatni wsiedli na przygotowaną dla nich
furę i odjechali do kwater, skąd ich była rewizja zabrała, p. ekswicehrabia kazał się zaprowadzić do apteki.

164

Autorem rozprawy Zasady i brak zasad oraz felietonów pisywanych do »Kraju«, pod pseudonimem Sofroniusza Mykity, był wspomniany wyżej Juliusz Starkel; Edward Gniewosz, poplecznik polityki utylitarnej, był
członkiem Rady Szkolnej Krajowej, gdzie Starkel pracował.
165
Amstdiener (niem.) – woźny.
166
Kronikarzem teatralnym »Dziennika Lwowskiego« był w tym czasie Starkel. Atakował on kandydaturę
Jana Dobrzańskiego, redaktora »Gazety Narodowej«, na dyrektora teatru polskiego we Lwowie.
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ROZDZIAŁ IV
W KTÓRYM BOHATER TEJ POWIEŚCI ROBI MAŁE FIASKO
Z POWODU NIEZRĘCZNIE ZADANEGO „SZYKU” I OPUSZCZA
BŁOTNICZANY
Pan Artur uważał przedłużenie swego pobytu w Błotniczanach za koniecznie potrzebne z
dwóch przyczyn: chodziło mu o odzyskanie bagażów, skonfiskowanych na wózku p. Asakasowicza przez władze narodowe, i o bliższą nieco znajomość z piękną aptekarzówną, której
się tak „grubo” podobał. Zwykle, jeżeli chcemy zostać w jakim miejscu dłużej, niż potrzeba,
mamy do tego dwojakie przyczyny – jedne wobec świata, a drugie wobec nas samych. Powiadają np. różni złośliwi ludzie, że pp. delegaci galicyjscy167, jeżeli zostali w Wiedniu nieco
dłużej, niż było potrzeba (owe „nieco” wynosiły podobnoś dwa lata) – to mieli do tego... także dwojakie przyczyny. Dwoistość ta była jednak tylko pozorną, bo choć powiadają, że niektórzy z tych panów starali się nie tylko o wielkie koncesje dla kraju, ale także o małe koncesje dla siebie, to każdy nie uprzedzony przyzna, że delegat jest tylko cząstką kraju, a więc
jeżeli kraj jest = a, to delegat jest = a/n, z czego wynika, iż starając się o koncesje dla kraju i
dla siebie, delegat miał na oku rezultat: a + a/n. Ponieważ atoli a + a/n >a, więc delegat tego
rodzaju dążył do większego i świetniejszego celu niż taki, który upominał się ciągle tylko o
rezolucję, bo ta, według powyższej formułki, jest = a. Oto matematyczny dowód, że postępowanie delegacji galicyjskiej w Wiedniu było jak najlepsze, i potrzeba nie znać pierwszych
elementów algebry, by tego nie pojąć od razu. Mamy atoli nadzieję, że niejeden szanowny
P.T. Galicjanin, który się znajdzie w tym smutnym położeniu, iż ścisłość mojego wywodu
usunie się spod kontroli jego wiadomości matematycznych, uwierzy mi na słowo. Jest to tradycyjną, domową naszą cnotą wierzyć, kiedy się nie rozumie. Szło raz dwóch demokratów
narodowych przez ulicę Sykstuską we Lwowie i jeden tłumaczył drugiemu, że zbawienie Polski jest tylko w jej rozpłynięciu się w Słowiańszczyźnie168. Kolega ani rusz wierzyć mu nie
chciał, ale gdy przyszli przed księgarnię Igla, tamten schwycił go za ramię i wskazując na
wystawioną w oknie broszurę, zawołał: „Nie wierzysz? No, to czytaj!” – Demokrata począł
sylabizować i wysylabizował: „Maranatha”169. – „A co, wierzysz teraz?” – „Ha, prawda” –
odrzekł niedowiarek, zapłoniony po same uszy, nie wiem, czy dlatego, że teraz dopiero wierzył swemu koledze, czy dlatego, że nie wiedział, co znaczy maranatha, i czy to jest po francusku, czy po łacinie, czy może po szwedzku? To pewna, że każdy mówca i każdy autor najwięcej może liczyć na tych, którzy go nie rozumieją – i ja też w powyższym wypadku spodziewam się mieć po mojej stronie tych wszystkich, co się nie uczyli matematyki, a to czy są
już radcami edukacyjnymi170, czy jeszcze nie.
Zarzuci mi kto może, że cała ta dygresja nie ma nic wspólnego z przygodami mego bohatera, że odnosi się do wypadków daleko późniejszych i że powinien bym był raczej pójść od
razu z p. Arturem do apteki błotniczańskiej. Ale proszę uważać, że p. Artur także nie od razu
tam zaszedł, a przecież musiałem czymś zapełnić tę przerwę. Wszak i w teatrze między jed167

Mowa o delegatach sejmu galicyjskiego do Rady Państwa – centralnego parlamentu wiedeńskiego. Lam
szydzi z ich niezdecydowanej obrony rezolucji – uchwały sejmu krajowego, domagającej się rozszerzenia autonomii Galicji, i zarzuca im, że za cenę uległości politycznej zdobywali dla siebie w Wiedniu koncesje gospodarcze i tytuły arystokratyczne.
168
Aluzja ta związana jest z panslawistycznymi ideami, propagowanymi w tych latach przez ośrodki inspirowane przez rząd carski. Lam sugeruje tu niesłusznie, że inspiracji tej ulegali zwolennicy Smolki.
169
maranatha – zwrot arameński, znaczący: „pójdź, Panie”, użyty przez św. Pawła w Liście I do Koryntian.
170
radca edukacyjny – wyższy urzędnik Rady Szkolnej Krajowej.
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nym aktem Dziewicy Orleańskiej171 a drugim muzyka gra zwykle owe kadryle, które już trzy
generacje lwowian umieją na pamięć i których nauczy się dalej sam nawet kronikarz teatralny172 »Dziennika Lwowskiego«. Będzie to zresztą pierwsza rzecz, której się ten potężny estetyk w życiu swoim nauczy. No – ale i to nie ma nic wspólnego z moją powieścią, a p. Artur
jest już na ganku małego i schludnego dworku, nad którym stoi napis: „Apteka Bartłomieja
Odwarnickiego, pod królem Janem Sobieskim”. Nowa zdobycz p. Artura nazywała się tedy
panna Katarzyna Odwarnicka. Jeszcze parę kroków, a p. Artur był w sieniach, skąd wprowadzono go przez drzwi na prawo do dużego dosyć pokoju, w którym stał długi stół, nakryty
białym obrusem, z dwudziestą przeszło nakryciami.
Ludno tam było i gwarno, a dym tytoniowy ścielił się w tak gęstych obłokach mimo
otwartych okien, że z początku najbystrzejszy wzrok zaledwie mógł dostrzec, co się działo o
dwa kroki od wchodzącego. Dopiero po niejakim obyciu się z tą atmosferą ujrzał p. Kukielski, że wszedł między towarzystwo złożone z kobiet i mężczyzn i że między tymi ostatnimi
najwięcej było cucyglerów. (Techniczną nazwą: Zuzügler ochrzciły były c. k. władze każdego, co zdążał do powstania w Królestwie i w Krajach Zabranych – im dalej w głąb kraju, tym
więcej było takich cucyglerów, którzy wiecznie z d ą ż a l i do powstania).
Na widok p. Artura zbliżył się do niego gospodarz domu i powitał go tak serdecznie, że
waleczny major omal nie wyzionął ducha w jego objęciu. Następnie przedstawił go obecnym
jako pana Laorszad, bo w tej formie nazwisko de la Roche-Chouart utkwiło w pamięci zacnemu farmaceucie. Pan Artur skrzywił się na to trochę, zwłaszcza gdy niektórzy cucyglery
zaczęli powtarzać po cichu: „Laorszad, Lalimonad” itd.
– Przepraszam pana – wycedził pan major przez nos i przez zęby, z arystokratycznym
półuśmiechem – pragnę zachować moje incognito173 i dla t y c h p a n ó w nazywam się
major Jan Wara, ze sztabu IX oddziału. Oto jest kartka od naczelnego wodza. – To mówiąc
podał p. Odwarnickiemu swoją legitymację, jakoś szczęśliwie przechowaną wśród przygód
dnia tego. Było to jeszcze w lipcu r. 1863 i nie przetrząsano cucyglerów tak starannie jak
później.
Podczas gdy pan aptekarz z wielką uwagą odczytywał kartkę, przejmując się do głębi zawartymi w niej poleceniami, ogólny szmer niezadowolenia rozszedł się między cucyglerami,
którzy nie lubili, by ich traktowano z góry jako „tych panów”. Na szczęście, byli to ludzie
lepiej wychowani i w pokoju p. aptekarza nie było miotły z trzonkiem. Potworzyły się tedy
tylko grupy, w ten sposób, że po dwóch i po trzech cucyglerów wzięło w posiadanie organa
słuchu każdej panny lub pani obecnej w pokoju, i po cichu rozmawiano o impertynenckiej
powierzchowności nowego przybysza, o jego jak na majora nie dość mohortowskiej postawie174 itd. Tu jakiś eks-chłopoman175 z kijowskiego uniwersytetu świadczył się Janem Jaku-

171

Dziewica Orleańska (1801) – tragedia F. Schillera. W teatrze lwowskim w antraktach dawano muzykę taneczną.
172
Kronikarzem teatralnym »Dziennika Lwowskiego« był Juliusz Starkel.
173
incognito (z łac.) – zatajenie swego nazwiska lub stanu, pobyt w charakterze nieoficjalnym.
174
mohortowska postać – postać rycerska, od nazwiska Mohorta, bohatera utworu W. Pola pod tym tytułem.
175
Lam daje tu i poniżej satyryczne przedstawienie obozów politycznych w okresie powstania styczniowego.
„Czerwony radykalizm”, czyli obóz Czerwonych, łączących hasło walki o niepodległość z hasłem rewolucyjnych przemian społecznych, reprezentuje eks-chłopoman z Kijowa. Rzeczywiście spośród studentów uniwersytetu kijowskiego, z grupy tzw. chłopomanów, propagujących hasło agitacji wśród chłopów, rekrutowali się najbardziej radykalni działacze powstania. Lam przedstawia reprezentanta tej grupy ironicznie, jako doktrynera
szukającego rozwiązań aktualnych polskich problemów społecznych w utopijnych hasłach wielkiego filozofa i
pisarza francuskiego oświecenia, Jana Jakuba Rousseau (1712–1778), oraz w powieściach Eugeniusza Sue
(1804–1857), powieściopisarza francuskiego, dalekiego w swych sensacyjnych utworach od realistycznego ukazania życia, ale wprowadzającego jaskrawe obrazy nierówności społecznych oraz ostre akcenty antyklerykalne i
dlatego popularnego w kołach radykalnej młodzieży. „Niebieski ultramontanizm spod Wawelu”, a więc obóz
Białych w jego galicyjskim – arystokratycznym i propapieskim wydaniu, reprezentuje młodzieniec z Krakowa,
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bem Rousseau, że wszyscy ludzie są braćmi, cytował Eugeniusza Sue na dowód, że jezuici
zgubili Polskę, i wywoływał różne okropne widma z różnych okropnych historii jako jasne
argumenta, że szlachta jest do niczego i że nie będzie Polski, póki nie powieszą ostatniego
szlachcica, bo szlachcice paplają po francusku, traktują braci demokratów przez nos jako
„tych panów” i jeżeli idą do powstania, to pchają się zaraz do sztabu. Wszystkiemu temu
przeczył znowu mocno jakiś młodzieniec z Krakowa, który rozróżniał między ludźmi braci
starszych i młodszych, widział zbawienie Polski w katolicyzmie i nie był za bezzwłocznym
wytępieniem szlachty, ale przyznawał, że są indywidua, które sobie za wiele pozwalają, przy
czym patrzył znacząco na pana Artura, na którym, jak widzimy krupiło się wszystko i któremu czerwony radykalizm wypowiedział wojnę zarówno, jak niebieski ultramontanizm spod
Wawelu. Przy tym, ku większej jeszcze mortyfikacji176 swojej p. Artur dostrzegł, że znajomą
już pannę Katarzynę obstąpiło w koło liczne grono cucyglerów, z którymi rozmawiała tak
wesoło, iż zaledwie uważała na jego wejście. P. Artur nie mógł sobie tego wytłumaczyć inaczej, jak tylko tym, że jeszcze nie dosyć „zadał szyku” pannie Katarzynie, i postanowił sobie
dopełnić tego przy wieczerzy, na którą się właśnie zanosiło.
P. Odwarnicki zadawał sobie tymczasem, jak najwięcej pracy, by przyjąć godnie „pana
majora dobrodzieja” w domu swoim. Poczciwy aptekarz był w jednej i tej samej osobie magistrem farmacji, burmistrzem miasta Błotniczan i – naczelnikiem tegoż miasta z ramienia Rządu Narodowego. Na mocy tego ostatniego charakteru swego czuł się podwójnie obowiązanym
do grzeczności i uprzejmości wobec p. Artura, ażeby okazać chwalebną gorliwość i posłuszeństwo dla rozkazów naczelnego wodza, tak wyraźnie polecających majora Jana Warę władzom narodowym. Usadowiono tedy pana majora na kanapie, między panią aptekarzową a
panią kasjerową, podano mu fajkę na ogromnie długim cybuchu z kolosalnym bursztynem i p.
naczelnik miasta nałożył i zapalił mu ją osobiście, co wszystko p. Artur przyjął avec une affabilité aussi gracieuse, que charmante177, jak pisze do mnie w liście z dn. 30 lipca 1863. Dla
nie rozumiejących po francusku należy mi dodać, że powyższe słowa oznaczają, iż p. Artur
nie kopnął nogą pospolitego Galilejczyka, spełniającego powyższy swój obowiązek.
Wszystko to było bardzo zaszczytne, ale także bardzo nudne. Lada gimejne (koroniarski
wyraz oznaczający szeregowca) mógł przysiąść się do panny lub młodej mężatki i bawić się
jak najlepiej, podczas gdy pan major musiał prezydować na kanapie między dwoma dojrzałymi damami i odpowiadać na zapytania p. aptekarza, dlaczego Wysocki uparł się koniecznie
zdobywać Radziwiłłów178, zamiast dążyć czym prędzej w inną stronę, np. na Polesie, i dlaczego komitet lwowski, zamiast wyprawić cucyglerów naprzód, ku granicy, ekspediuje ich w
tył, w głąb kraju. Pan Artur umiał oczywiście motywować doskonale wszystkie te ruchy strategiczne, ale to pocieszało tylko p. Odwarnickiego, jemu zaś nie sprawiało najmniejszej
przyjemności, ponieważ piękniejsza część płci pięknej nie słuchała go i zajmowała się raczej
gimejnymi. Takie to są niedogodności wysokiego stanowiska. Pan major, Jan Wara, cierpiał
je na równi z innymi możnymi i wielkimi tej ziemi – na równi np. z p. Żaakiem179, który podczas gdy l u d rozchodzi się na piwo, musi w imieniu
mieszczaństwa
stać pod baldachimem i patrycjuszowskimi słowy dawać plebejuszom do zrozumienia wysokie swoje zadowolenie, iż się zeszli na zgromadzenie ludowe. Ja sam, gdybym był np. na
którego rozróżnienie braci starszych i młodszych jest pogłosem koncepcji solidarystycznych, takich np., jakie
snuł Z. Krasiński.
176
mortyfikacja (z łac.) – umartwienie.
177
avec une affabilité aussi gracieuse, que charmante (fr.) – z uprzejmością pełną wdzięku i uroku.
178
W pierwszych dniach lipca 1863 roku generał Józef Wysocki bezskutecznie próbował zdobyć miasteczko
Radziwiłłów, leżące nad granicą galicyjską, z którego chciał uczynić bazę operacyjną wyprawy na Wołyń. Wyprawa ta stała się przedmiotem dyskusji i ostrej krytyki przede wszystkim ze strony Czerwonych.
179
Wincenty Żaak – działacz Tow. Narodowo-Demokratycznego, przewodniczył na zgromadzeniu ludowym,
zwołanym na wolnym powietrzu w dn. 7 III 1869 w celu uzyskania masowego poparcia dla działalności Towarzystwa.
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miejscu p. Widmana180 i musiał czasem prezydować w Towarzystwie Demokratycznym, rzucałbym nieraz tęskne spojrzenia ku pięknym słuchaczkom na galeriach i kto wie, czy nie
zrzekłbym się w końcu prezydentury, byle się nie nudzić na krześle w środku sali. Inni pojmują to inaczej, ale niemniej przeto pewna, że ciężar dostojeństw, w młodszym zwłaszcza
wieku, nieznośnym jest do dźwigania. Wiedzieli dobrze Rzymianie, że młodość ma swoje
prawa, i dlatego np. tak młodych ludzi, jak p. Romanowicz181, nie mianowali nigdy ojcami
ojczyzny. Nawet u nas zaczynają to już pojmować i wkrótce, jak słychać, ma być ogłoszony
konkurs na współpracowników pewnego „organu” z tym warunkiem, iż kandydat ma koniecznie mieć już wszystkie zęby, a to nie tylko przednie i boczne, ale także trzonowe, chodzi
bowiem głównie o przeżuwanie.
Pan major nudził się tedy koniec końców na swojej sztabowej posadzie między panią aptekarzową a panią kasjerową i rad był bardzo, gdy dano wieczerzę, albowiem wówczas przynajmniej wszyscy razem siedli do stołu i łatwiej można było ściągnąć na siebie uwagę powszechną, czego też pan Artur uczynić nie omieszkał.
Dzięki sztywnemu a powszechnie u nas prawie obowiązującemu obyczajowi wszystkie
damy zasiadły na jednym końcu stołu i tylko pan major i obecny tamtego wieczora ksiądz
proboszcz unicki posadzeni byli najbliżej tego po części pięknego, a po części poważnego
grona. Inni cucyglery i honoratiores182 miasteczka mieścili się poniżej. Dzień był uroczysty,
obchodzono bowiem imieniny pani aptekarzowej, Imci pani Anny Odwarnickiej. Miejsce
wszystkich wesołych i gwarnych rozmów zajęło uroczyste i usilne, a bez końca powtarzane
naleganie gospodarza i gospodyni, by goście „pozwolili” jeszcze trochę, a potem jeszcze i
jeszcze trochę, tej i każdej potrawy. Nalegania te przeplatane były skargami, że księdzowa
dobrodziejka jakoś nic nie je, że pan adiunkt dobrodziej jakoś niełaskaw itd. Trwało to tak
długo, póki nawet najżarłoczniejszy z jedzących nie oświadczył, że pan aptekarz, chce go
chyba przyprawić o dyspepsję183, jeżeli go jeszcze siłuje do jedzenia. Po czym, gdy kieliszki
już były nalane, podniósł się ksiądz proboszcz i w niezmiernie, jak na proboszcza, zwięzłej i
gładkiej przemowie oświadczył, że wypada mu przeprosić solenizantkę – bo choć według
obyczaju powinien by wypić jej zdrowie, to jest inna solenizantka, której się to jeszcze pierwej należy, solenizantka, za którą się wszyscy modlimy i o którą wszyscy bijemy się albo bić
się powinniśmy. Ks. proboszcz położył przy tym nacisk na słowo w s z y s c y i wyraził
ubolewanie, iż księdza dziekana łacińskiego nie ma między obecnymi, by słowo to przybrało
należyte znaczenie. Ksiądz dziekan był na partii preferansa u pana forsztehera184, ale i bez
niego Ukraińcy z Wielkopolanami, Mazury z galicyjskimi Rusinami przyłączyli się z zapałem
do toastu księdza proboszcza i powtórzyli za nim: „Sotwory jej Hospody mnohaja lita!”185
To dało powód do ożywionej mocno dyskusji politycznej, wśród której wyjaśniono p.
Arturowi, że ks. proboszcz r. gr.186 w Błotniczanach był wyjątkowym proboszczem tego obrządku, bo w r. 1831 z teologii drapnął do wojska polskiego, odbył całą kampanię i dopiero z
powrotem, po różnych trudnościach, ukończył studia i ożeniwszy się, został wyświęcony.
Mówiono wiele o ówczesnych i dzisiejszych stosunkach w Królestwie i to odwiodło p. Artura
mimo woli od jego zamiaru „zadawania szyku” za pomocą wzmianek o swoich arystokratycznych koneksjach, obyczajach i potrzebach. Bez tego zresztą p. Artur wyglądał wśród pro180

Karol Widman był wiceprezesem Tow. Narodowo-Demokratycznego.
Tadeusz Romanowicz – redaktor odpowiedzialny »Dziennika Lwowskiego«, w r. 1869 miał 25 lat. Cała
powyższa dygresja godzi w kierownictwo polityczne Tow. Narodowo-Demokratycznego, którego pismem był
»Dziennik Lwowski«.
182
honoratiores (łac.) – znakomitości.
183
dyspepsja (z gr.) – niestrawność.
184
torszteher (z niem.) – naczelnik powiatu, starosta.
185
Sotwory jej, Hospody, mnohaja lita! (ukr.) – Daj jej, Boże, długie lata!
186
r. gr. – ritus graeci (łac.), tj. obrządku grecko-katolickiego.
181

57

stodusznych, bezpretensjonalnych gości p. Odwarnickiego jak paryski cylinder na głowie
tłustego szlachcica w pełnym polskim stroju i przemawiał samymi dyplomatycznie zaokrąglonymi frazesami, które niecierpliwiły mocno ks. proboszcza, najpoczciwszego człowieka w
świecie, ale trochę raptusa i nie lubiącego nic obwijać w bawełnę. Zdarzyło się, że p. Artur,
mówiąc kilka razy o języku moskiewskim, nazwał go r u s k i m, jak to zwykli przez nieuwagę czynić Koroniarze. Ksiądz proboszcz poprawiał go za każdym razem, ale to nie pomagało.
Na koniec ksiądz, gente Ruthenus, natione Polonus187, zniecierpliwił się i wypalił porządną
reprymendę p. Arturowi, by nie dawał Moskalom nazwy, którą oni sobie uzurpują. P. Artur
może w duchu czuł, że ma niesłuszność, ale chciał mimo to utrzymać się na stanowisku swojej przyrodzonej intelektualnej i towarzyskiej wyższości nad prostym galilejskim popem.
Zdawało mu się, że najlepszym do tego sposobem będzie dać księdzu uczuć tę wyższość jak
najdobitniej. Ruszył tedy pogardliwie ramionami w odpowiedź na ową reprymendę i rzekł
tonem głębokiego politowania:
– Ach, co znowu za niedorzeczne jakieś koncepta; to pewnie jakiś g a l i l e j s k i uczony
wynalazł tę łamigłówkę etnograficzną; cha, cha, cha, prawdziwy galilejski uczony! cha! cha!
cha!
Jeżeli p. Artur spodziewał się piorunującego efektu po tej swojej ekspektoracji188, to mógł
się nim teraz nacieszyć do woli. Ksiądz zerwał się jak oparzony, jak gdyby jeszcze był ułanem, a nie proboszczem, stuknął pięścią w stół, aż wszystko zabrzęczało, i pąsowy z gniewu
zawołał w narzeczu, którego go pewno w seminarium nie uczono:
– A skórka tobie na buty, ty psie ścierwo kadeckie, ty trutniu jakiś mazurski! Patrzcie go,
on nas tu będzie rozumu uczył; ta salonowa lalka, ten mazgaj śmierdzący pachnidłami, ten
szlifibruk warszawski itd.
I tak dalej ksiądz proboszcz wypowiadał, co miał na sercu. Obecni panowie i cucyglery,
wszyscy wielcy wielbiciele poczciwego proboszcza, potakiwali głośno, a panny chichotały się
jedna do drugiej i szeptały:– To, to, to!
P. aptekarz był na torturach. Biegał od zaperzonego ks. proboszcza do skonsternowanego
pana Artura, ściskał, całował, perswadował, zaklinał, wzywał do miłości, jedności i zgody.
Nareszcie uchwalono, że wypada zapić tę sprawę, ksiądz się udobruchał, wypito mnóstwo
kieliszków wina, wstano od stołu i pozapalano fajki, podczas gdy laborant p. Odwarnickiego i
kucharka p. Odwarnickiej obdzielali gości mocną herbatą z rumem. Ale p. Artur już tego wieczora postanowił „nie zadawać szyku” dalej i siedział wciąż cichy i milczący między p. aptekarzową i panią kasjerową.
Im bardziej nudził się pan Artur, tym lepiej, jak na złość, bawili się wszyscy. Jakiś jasnowłosy młodzieniec, o którym mówiono, że jest medykiem z uniwersytetu kijowskiego, zdawał
się poświęcać szczególną uwagę pannie Odwarnickiej, a ta dość chętnie słuchała jego pięknych teoryj o wolności, równości i braterstwie, wyczytanych z Ludwika Blanca Historii rewolucji francuskiej189 i z innych podobnych książek, a potem z Kijowa, via Berdyczów, importowanych do Galicji. W praktyce, jak już wyżej nadmieniłem, teorie te miały prowadzić
naj, przód pod względem wolności do takiego błogiego stanu społeczeństwa, w którym by
państwo od kolebki do grobu opiekowało się każdym ze swoich obywateli, wyznaczało mu,
co ma robić o każdej porze dnia, co ma jeść, kiedy ma iść spać, a kiedy wdziewać świeżą bieliznę. Jednym słowem, chodziło o nie mniej i o nie więcej jak o przemienienie całej kuli
ziemskiej w jeden olbrzymi dom poprawy i o zmuszenie służalczego rodu ludzkiego, by był
wolnym i równym według modelu przez najpierwszych i największych filozofów obmyślane187

gente Ruthenus, natione Polonus (łac.) – z pochodzenia Rusin, narodowości polskiej.
ekspektoracja (z łac.) – wywnętrzanie się, wypowiadanie myśli.
189
Louis Blanc (1811–1882) – publicysta, historyk i polityk francuski, reprezentant socjalizmu utopijnego,
autor 12-tomowej Historii Rewolucji Francuskiej (1847–62).
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go. Jacyś historycy190, których nazwiska są u nas jeszcze, niestety, mniej znane, udowodnili
nawet, że takie urządzenie społeczeństwa jest tylko dalszym ciągiem tradycyj starosłowiańskich, przerwanych wskutek napływu jezuitów i „szlachetczyzny”. Ażeby tedy wrócić do tego
wielkiego słowiańskiego pnia, z któregośmy wyszli, i ażeby zupełne braterstwo zapanowało
między ludźmi i między Słowianami, okazywała się szanownemu prelegentowi niezbędna
potrzeba usunięcia jezuitów i szlachciców z powierzchni ziemi. Gorszył on się niezmiernie,
że my tu, w Galicji, tak mało jesteśmy przekonani o tej potrzebie, i jak prorok Jonasz w Niniwie191, tak on tej wstecznej Galilei wróżył bliską i nieuchronną zagładę. Ksiądz proboszcz
słuchał go uważnie i cieszył się, że nad Dnieprem wyrasta taka tęga i gorąca młodzież, tylko
co do wytępienia szlachty mniemał, że należałoby się może trochę namyśleć, bo już w r. 1846
zrobiono małą próbę tego postępowego systemu z nie najlepszym dla sprawy braterstwa skutkiem. Es jinje wohl, aber es jeth nischt192 Skąd byśmy potem wzięli Polaków? Ale postępowy
kijowianin miał sposób i na to: był on za wytępieniem szlachciców, lecz ekscypował193 sobie
szlachcianki, i mniemał, że skoro te zostaną, to i Polaków na przyszłość nam nie braknie.
Tylko pod względem oo. jezuitów obydwa stronnictwa, umiarkowane i skrajne, jednego były
zdania i tu nawet ks. proboszcz nie protestował przeciw zbyt radykalnemu przeprowadzeniu
systemu powszechnego braterstwa.
W zasadniczej tej dyskusji brało udział całe towarzystwo. Większość, bądź z zasadniczych, bądź z utylitarnych względów, była przeciw bezwzględnemu wytępieniu szlachty, pan
aptekarz nie przychylał się ani na tę, ani na tamtą stronę, ponieważ nie wiedział, jakiego zdania będzie komitet lwowski, a on przecież, jako urzędnik narodowy, obowiązany był we
wszystkim iść za swymi przełożonymi. Tylko panna Katarzyna oświadczała się stanowczo za
teoriami kijowskimi, a ku większemu tychże poparciu zdjęła z kółka gitarę i akompaniując na
niej, zanuciła głosem milutkim, jak najmniej stworzonym do powtarzania okropności tego
rodzaju:
Gdy już znikły nadziei promienie
I jutrzenka nie świeci nam blada,
Stańmy jako upiorów gromada itd.194
Cucyglery przyłączyli się unisono195 do tego zaimprowizowanego koncertu i od tej chwili
zabawa przybrała zupełnie charakter wieczornicy w domu ruskim, nie nawidzonym jeszcze
nowomodnymi, francuskimi obyczajami. Przespiewano cały obfity repertoarz pieśni polskich
i ruskich, a panna Katarzyna musiała ciągle akompaniować na gitarze. Było to nierównie
190

Jest to zapewne aluzja do ideologii emigracyjnego pisma »Gmina«, redagowanego przez Józefa Tokarzewicza (Hodiego) i Józefa Brzezińskiego. W publicystyce Tokarzewicza, reprezentującego wówczas ideologię
rewolucyjnych demokratów, znalazły wyraz pewne wpływy utopijnych socjalistów francuskich – obok również
utopijnego przekonania, że możliwe jest odrodzenie dawnej gminy słowiańskiej i uczynienie jej podstawą nowego ustroju. »Gmina« była pismem wychodzącym w bardzo małym nakładzie, czytanym raczej na emigracji; do
Galicji docierały tylko nieliczne jej egzemplarze, dlatego zapewne Lam pisze: „[...] historycy, których nazwiska
są u nas jeszcze, niestety, mniej znane”.
191
prorok Jonasz – jeden z proroków biblijnych, wysłanych przez Boga dla nawrócenia niewiernego miasta
Niniwy.
192
Es jinje wohl, aber es jeth nischt (dialekt niem.) – To by się dało zrobić, ale się nie da.
193
ekscypować (z łac.) – wyłączać.
194
– początek popularnej w okresie powstania pieśni do słów Edmunda Wasilewskiego:
Zgasły dla nas nadziei promienie
Zanim zorza zaświeci nam blada
Stańmy jako upiorów gromada
We krwi wrogów nasyćmy pragnienie.
195
unisono (wł.) – jednogłośnie.
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przyjemniejszym dla uczestników niż owe ziewane wieczory w mieście lub w dworach chorujących na wielkie państwo, gdzie panna brząka i jąka na fortepianie jakąś niezrozumiałą
nokturnę lub kaleczy rytm romansów francuskich, a wszyscy z urzędu chwalą, podziwiają i
proszą o powtórzenie. Jednakowoż p. Artur znajdował, że to gwarne i niezbyt żenujące się
towarzystwo jest strasznie mauvais genre196 i że on ankanajliuje197 się niezmiernie, wlazłszy
w ten świat małomiasteczkowy. Nie miał odwagi odzywać się i mieszać do rozmowy, bo ile
razy otworzył usta, ks. proboszcz mierzył go wzrokiem, od którego kamieniał mu język.
Zwrócił się tedy do p. aptekarza i zażądał od niego informacyj co do swoich pakunków podróżnych. Niestety! i na tym punkcie czekało go zmartwienie – był to już dzień feralny dla
niego. Pokazało się, że przed kilku godzinami jakiś jegomość, legitymujący się jako nadzwyczajny komisarz Rządu Narodowego, wysłany wprost z Warszawy ze specjalnym poleceniem
zbierania efektów, broni itp., przybył do Błotniczan, na podstawie swego pełnomocnictwa
zabrał nie tknięte przez nikogo tłumoki pana majora i wyjechał z nimi do Zabuża, gdzie
mieszkał przełożony nad okolicznymi powiatami komisarz wojenny, pan Podborski.
Pan Artur rozgniewał się mocno i groził p. naczelnikowi miasta, że go postawi pod sąd
wojenny za nieprawne wydanie jego efektów. Gdy jednak groźna ta rozprawa dla różnych,
łatwych do zrozumienia powodów musiała być odroczoną na później, więc p. major udobruchał się jakoś i prosił tylko, by mu nazajutrz jak najwcześniej dostarczono koni do Zabuża.
Towarzystwo rozeszło się dopiero nad rankiem, cucyglerów zakwaterowano po różnych
zakamarkach w aptece i po innych domach w miasteczku, p. Artura umieścił zaś p. Odwarnicki w malutkim pokoiku o czysto wybielonych ścianach, w którym z doniczek na oknach
rozchodziła się orzeźwiająca, przecudna woń rezedy, zmieszana z balsamicznym powiewem
jasnej, letniej nocy, cisnącym się do pokoju przez siatki, chroniące pokój od much i komarów.
Im bardziej p. Artur przypatrywał się swojej kwaterze, tym mocniej utwierdzało się w nim to
przekonanie, że na tę noc wyrugował z tego wonnego i świeżego przybytku – swoją piękną
auskultantkę, pannę Katarzynę.
Pan Artur był, jak to już może zauważali szanowni czytelnicy, romantycznego nieco
usposobienia, a od czasu spotkania z panią Szeliszczyńską i z panną Trzeszczyńską w Ogrodzie Pojezuickim żył w tym przekonaniu, że w Galicji, gdzie nogą stąpi, zrobi jakąś konkietę198. Dziś do tego ogólnego nastroju przybył mu jakiś smętny akord, wskutek tylu zapewne
przebytych nieprzyjemności, począwszy od spotkania z żandarmem i z cucyglerami w kozie,
a skończywszy na dyskusji z ks. proboszczem i na wiadomości o konfiskacie tłumoków przez
jakiegoś komisarza Rządu Narodowego. Lustrując w pamięci swej wszystkie te wypadki, p.
Artur czuł się mocniej niż kiedykolwiek upoważnionym do twierdzenia, że Galicja jest prostackim, na wskroś zniemczałym krajem, w którym ludzie nie mają najmniejszego szyku i
który potrzeba będzie przekląć albo z gruntu ucywilizować. (Dziś już Bolesławita199, próbowawszy bez skutku tego drugiego środka, chwycił się stanowczo pierwszego i jesteśmy przeklęci nie tylko w Rachunkach, ale także w »Omnibusie«, przeklęci in 16-mo200 czcionkami
J.I. Kraszewskiego w Dreźnie. Wskutek tego strasznego przekleństwa w oczach mieszkańców
wszystkich innych ziem polskich uchodzimy za bydlęta najpodlejszego rodzaju i czar ten
złowrogi nie będzie z nas zdjęty, póki – tak opiewa zaklęcie – póki nie znajdzie się niewinna
dziewica galilejska, która by na zapytanie: co wolicie, Matejkę czy Rochalewskiego201 – od196

mauvais genre (fr.) – w złym stylu.
ankanajliować się (z franc.) – poniżać się.
198
konkieta (z franc.) – podbój serca.
199
Józef Ignacy Kraszewski w Rachunkach (rocznych przeglądach spraw polskich, które wydawał w latach
1866–69 w Dreźnie, pod pseudonimem Bolesławita), a także w periodyku »Omnibus« (wydawanym w r. 1869),
ostro potępiał stosunki panujące w Galicji.
200
in 16mo = in sedecimo – format książki wielkości 1/16 arkusza.
197
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Adolf Rochalewski – mało znany malarz warszawski.
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powiedziała: w o l e m y202 Rochalewskiego. Gdyby powiedziała: wolimy, cała robota za nic i
zostaniemy Galilejczykami do końca świata.
W całych Błotniczanach p. Artur nie znalazł nic uwagi godnego, oprócz panny Katarzyny,
tylko nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, podobawszy jej się grubo, jak mniemał, na
pierwszym wstępie, nie mógł później znaleźć sposobności popisania się z nieocenionymi
swoimi przymiotami jako człowiek należący do lepszego towarzystwa. Sądził jednak, że sama
jego powierzchowność wystarczała, by go odszczególnić korzystnie wśród krzykliwej i rubasznej zgrai, jaka napełniała tego wieczora dom pana aptekarza. P. Artur spojrzał w zwierciadło i zmuszony był, mimo wszelkiej skromności, wyznać sobie, że jest on ne peut pas mieux203 i że zbyt wiele zaszczytu wyrządza aptekarzównej w małym miasteczku, do tego galicyjskim, zajmując się nią już od ośmiu godzin. Ale tego rodzaju słabości wydarzają się największym i najhojniej od natury wyposażonym ludziom – wszak Achilles poróżnił się z Atrydami o jakąś mizerną brankę204, a p. Aureli Urbański205 kocha się we własnych swoich komediach! Nie miałem przyjemności znać osobiście ową córkę kapłana słonecznego, o którą poszło Achillesowi, ale mniemam, że popadianka trojańska nie mogła być o wiele powabniejszą
od aptekarzównej błotniczańskiej; co się zaś tyczy komedyj p. Urbańskiego, to panna Katarzyna miała nierównie więcej od nich werwy, wesołości, lekkości, dobrego układu i świeżości. P. Artur jest tedy tak dobrze wytłumaczonym, jak pan Achilles Pelejowicz206 albo jak pan
Aurelios Urbański, jeżeli na chwilę westchnienia i myśli swoje zwrócił ku pomienionej pannie Katarzynie i jeżeli mu jakiś czas tkwiły w okolicy serca spojrzenia dwóch figlarnych i
błyszczących, choć małych, czarnych oczu. Teraz jeszcze, gdy już wszystko uciszyło się w
domu, zdawało mu się, że słyszy gdzieś w dali jej wesoły, srebrny głosik, nucący:
W krwawym polu srebrne ptaszę:
Na kwaterach chłopcy nasze,
Hu ha, hu ha itd.
Obok Orła znak Pogoni:
Pan szef sztabu w szklankę dzwoni itd.207
Była to brzydka parodia, ułożona przez płeć piękną w okolicach, gdzie przebywały „oddziały szachujące”, i obliczona na czym rychłejsze wypędzenie tych oddziałów w pole, do
czynu. Toteż chłopcy rwali się, przeklinali sztaby i komitety, czasem wymykali się na własną
rękę i uciekali za kordon, do obozu, ale komitet i sztab nie ruszał oddziałów! P. Artur słuchał,
trochę się gniewał, a trochę dumał o tym, że panna aptekarzówna jakoś bardzo starannie pomyślała o wygódkach dla niego i że odstąpiła mu nawet swój pokoik, z łóżeczkiem tak biało i
wygodnie wysłanym, nad którym był obraz Matki Boskiej z zatkniętą u ramy palmą i jakieś
fotografie... P. Artur przypatrzył im się bliżej – jedna z nich przedstawiała pana Odwarnickiego, druga panią Odwarnickę, a trzecia... o zgrozo! trzecia przedstawiała owego jasnowłosego
medyka z uniwersytetu kijowskiego, w mundurze pułku jazdy wołyńskiej Edmunda Różyckiego208, a pod wizerunkiem tego czerwonego socjalisty i szlachtojada wyczytać można było
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wolemy – forma z gwary podwarszawskiej, w ten sposób podkreśla Lam swą złośliwą dygresję przeciw
Koroniarzom wywyższającym przedstawicieli swego zaboru.
203
on ne peut pas mieux (fr.) – nie można lepiej.
204
W Iliadzie Homera Achilles poróżnił się z wodzami greckimi o zabraną mu niewolnicę Bryzeidę.
205
Aureli Urbański – por. obj. 5 do rozdz. II.
206
Achilles Pelejowicz – Lam polszczy imię Achillesa, syna Peleusa, zestawiając je humorystycznie z imieniem Aurelego Urbańskiego, któremu daje grecką końcówkę.
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Parodia pieśni powstańczej W. Pola pt. Sygnał.
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Pułk jazdy wołyńskiej Edmunda Różyckiego wsławił się bohaterską wyprawą na Wołyń i Podole w maju
1863 r.
61

snadź własną jego ręką wypisane słowa: „Nie zapominaj o mnie! Władysław Kwaskowski,
1863.–”
Po tym odkryciu p. Artur rzucił się na łóżko i postanowił nie myśleć już o niczym, jak tylko o spaniu. Jednakowoż ostatnie jego myśli przed zaśnięciem były: „Zdaje się, że ją puszczę
w trąbę!” Myśli te znalazły się także wyrażone w liście, który wkrótce potem otrzymałem od
p. Artura, miał bowiem zwyczaj zwierzać mi się ze wszystkich swoich przygód, zamiarów i
wrażeń.
Nazajutrz rano, posiliwszy się nie mniej doskonałą kawą jak u p. Szeliszczyńskiej, p. Artur dowiedział się jeszcze od panny Katarzyny, że ze wszystkich powstańców najlepiej jej się
podobają Ukraińcy, po tych Poznańczycy, a po tych dopiero Koroniarze – i wyjechał dostarczonym przez miejscowego pocztmistrza ekwipażem do Zabuża.
Podczas gdy bohater mój znowu jest w drodze, łaskawe czytelniczki zechcą zastanowić
się, o ile klasyfikacja p. Katarzyny była słuszną. Co do mnie – jeżeli mi wolno wypowiedzieć
w tej mierze moje skromne zdanie, sądzę, że w miarę jak gdzie najdłużej przebywali Ukraińcy, Wielkopolanie lub Koroniarze, tam się jedni lub drudzy najlepiej podobali, a w braku jednych, drugich lub trzecich, podobali się czasem i Galicjanie. Bądź co bądź zresztą, to pewna,
że Galicjanki, z wyjątkiem starych i brzydkich, podobały się wszystkim bez wyjątku: Galicjanom, Wielko- i Małopolanom, Mazurom, Litwinom i Rusinom, socjalistom, komunistom i
ultramontanom209, a nawet panu wicehrabiemu de Tourne-Broche.

209

ultramontanin – zwolennik podporządkowania interesów narodowych interesom Kościoła katolickiego.
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ROZDZIAŁ V
W KTÓRYM P. ARTUR KUKIELSKI DAJE DOWODY NIEPOSPOLITEJ ZIMNEJ
KRWI I ROZWAGI I WRACA NA POWRÓT DO SWOICH TYTUŁÓW I GODNOŚCI, PO
CZYM P. ZDZISŁAW PODBORSKI BĘDZIE MIAŁ ZASZCZYT, JAKO KOMISARZ
WOJENNY, WYŁUSZCZYĆ SWOJE ZAPATRYWANIA SIĘ NA RÓŻNE NADER
PIEKĄCE KWESTIE EUROPEJSKIE
Pan aptekarz Odwarnicki, najpoczciwszy człowiek w świecie, nie miał najmniejszego żalu
do p. Artura za jego wczorajsze, gwałtowne trochę wystąpienie i pożegnał się z nim tak czule,
jak gdyby byli przyjaciółmi od lat– przynajmniej dwudziestu. Z opowiadania jego wiedział p.
Artur, z kim będzie miał do czynienia w Zabużu. Według zeznań aptekarza p. Podborski był
drugim z rzędu wielkim człowiekiem powiatu błotniczańskiego i piastował posadę komisarza
wojennego, ponieważ pierwszy luminarz i mąż polityczny w całej okolicy, p. Broiński, był
już naczelnikiem powiatu, a dwie tak ważne funkcje nie mogły się pomieścić na barkach jednej osoby. Pytany bliżej o zdolności i zasługi p. Podborskiego, nie miał atoli p. aptekarz nic
więcej do powiedzenia, jak tylko to, że pani Podborska jest to osoba nadzwyczaj rozumna,
wykształcona i energiczna, a przy tym pełna taktu i spokrewniona ze ...skimi, ...ckimi i ...ami,
jednym słowem, ze wszystkimi prawie mniejszymi hrabiami w Galicji. Pan Artur, który słyszał już w Królestwie bardzo wiele o tych hrabiach galicyjskich jako o rodzaju ludzi zupełnie
odrębnym i ze wszech miar na uwagę zasługującym, postanowił sobie zastosować postępowanie swoje do tego, co słyszał, ażeby się postawić od razu na dobrej stopie z czołem i śmietanką towarzystwa galicyjskiego. Przypuszczał on, że rola, do jakiej natura go stworzyła,
wdzięczniejszą będzie w tym otoczeniu aniżeli w małomiejskiej atmosferze błotniczan. Ci
najpodrzędniejsi ze wszystkich Galilejczyków, którzy zamieszkują małe miasteczka, nie mają
nawet wyobrażenia o wyższym „szyku” salonowym, nie potrafią się na nim poznać ani też
należycie go ocenić. Co się tyczy grafów i podgrafów tutejszych, nie znał ich jeszcze pan
Artur, ale przypuszczał, że choć jako Galilejczycy nie mogą oni sami mieć owego „szyku”, to
przynajmniej zdolni są pojąć i uwielbiać go w innych, więcej wybranych istotach.
Myśli p. Artura o naturze, obyczajach i innych fizjologicznych znamionach hrabiów galicyjskich były jeszcze w pełnym toku, gdy nagle wózek pocztowy skręcił z gościńca koło białego słupa z tablicą i napisem: „Wieś Zabuże” i mijając długi szereg zabudowań gospodarskich, stajen, całych i rozwalonych płotów, wjechał na obszerny dziedziniec, przy którym stał
dwór zabużański. Był to dość wielki murowany budynek, z gankiem o czterech białych, okrągłych słupach, nad którym wznosiło się wsunięte w dach piąterko, zawierające pokoje gościnne. Na podstawie tego ganku i piąterka dwór w Zabużu dla oficjalistów pana Podborskiego, dla służby i dla mniej zamożnych braci sąsiadów był „pałacem”. Z równymi sobie mawiali zaś pan Podborski i pani Podborska zawsze tylko o swoim skromnym,
szlach
e c k i m dworku, kładąc na słowo: „szlachecki” pewien nacisk, z którego wynikało, że czują,
jak wielki zaszczyt wyrządzają „szlachcie” licząc się do jej rzędu.
W ogólności „pałac” w Zabużu wydawał się na zewnątrz dość wygodnym i dobrze urządzonym domem mieszkalnym, w szczegółach zaś całe jego otoczenie miało ów charakter
czegoś wiecznie nie dokończonego, właściwy wszystkim dworom szlacheckim, wszystkim
instytucjom itp. w Galicji. U nas wszystko jest prowizoryczne, wszędzie czegoś brakuje. W
najporządniejszym mieszkaniu, na wsi, gdzieś bodaj jakiś tymczasowy płot zastępować musi
miejsce niedostającego kawałka parkanu, jakaś tymczasowa kałuża broni przystępu do ganku
albo połowa bramy musi być tymczasowo wyrwana z zawiasów. Przypatrzywszy się z bliska
ludziom, spostrzegamy nieraz to samo zjawisko. Ten tymczasowo próżnuje, ale obiecuje, że
wkrótce weźmie się do pracy; tamten tymczasowo robi długi, ale myśli ciągle o uporządko63

waniu swoich interesów; trzeci znowu jest tymczasowo nadto lojalny, ale niech no przyjdzie
„co do czego”, a zobaczycie, że jest bardzo dobrym Polakiem. A już co do wykształcenia, to
prawie wszędzie i zawsze jest ono jakby prowizoryczne, na kształt słomianej strzechy, chroniącej tymczasowo mury od wilgoci, nim się właściciel zdobędzie na gonty lub dachówkę.
Nieraz i mury się rozwalą, a nie doczekają się lepszego pokrycia – nieraz człowiek zostanie
posłem i delegatem do Rady Państwa, a prowizoryczna słomiana strzecha zastępuje mu jeszcze ciągle miejsce innego umeblowania głowy.
Na turkot wózka pojawił się na ganku lokaj, którego to widocznie oderwało od ważnej
pracy frotowania posadzek, bo prezentował się boso i z szczotką od zamiatania w ręku.
Oświadczył on p. Arturowi, że „pan” wyszedł na polowanie, ale pani jest w domu. Artur wysłał go tedy z poleceniem, by zaanonsował pani Podborskiej przybycie pana Jana Wary. Lokaj
postawił szczotkę w sieniach, wyjął z kieszeni białe rękawiczki i wdziawszy takowe udał się z
tą ważną misją w tę stronę „pałacu”, w której przebywała pani Podborska. P. Artur, zostawiony w sieniach, nie mógł się wstrzymać od śmiechu na widok tego ceremonialnego przyozdobienia rąk, obok dość patriarchalnego zaniedbania, w jakim znajdowały się nogi.
Pani Podborska znajdowała się w pokoju, z którego drzwi parapetowe prowadziły do
ogrodu, ciągnącego się po drugiej stronie pałacu na dół ku rzece. Była to dama w sile wieku,
czyli między nami mówiąc miała lat czterdzieści z górą. Spodziewam się, że nikt z szanownych czytelników nie skompromituje mię tak dalece, by doniósł tej czcigodnej matronie, iż
pozwoliłem sobie wygadać się w tej mierze na podstawie prywatnej informacji – oficjalnie
bowiem liczy ona od niejakiego czasu lat 30, a przedtem miała ich tylko 26. Jest to dama w
wysokim stopniu przeświadczona o niepospolitym blasku, jaki spada na nią z powodu pokrewieństwa ze ...skimi, ...ckimi i ...ami, i o blasku, jaki wskutek tego i w dalszym następstwie
padać musi od niej na wszystkie otaczające ją istoty i przedmioty.
Siedziała ona przy stoliku i trzymała w ręku »Czas«210, przeglądając go od niechcenia,
podczas gdy jakiś młody jegomość, dość małego wzrostu, z podkręconym w górę blond wąsikiem i w fantastycznym nieco kostiumie, bawił ją nader płynną rozmową, prowadzoną – z
jego strony po polsku, akcentem zdradzającym o pół mili, dla uszu każdego prawowiernego
Galicjanina, pochodzenie z Mazowsza lub Wielkopolski. Nie mogło zresztą być mowy o innej
rozmowie, jak tylko o niepohamowanym potoku słów tego jegomości, który widocznie umiał
się obchodzić bez partnera do rozmowy i sam jeden „z kołkiem” mógłby był prawdopodobnie
przegadać ... nawet p. Malisza i p. Widmana dyskutujących kwestię zaprowadzenia federacji
w Austrii211. Nie czekał na żadną odpowiedź, nie potrzebował żadnego pytania, mówił i mówił tak uporczywie, z takim oddaniem się przyjemności mówienia, że wobec niego »Czas«,
który trzymała w ręku pani Podborska, zdawał się być króciutkim zbiorem samych lakonicznych i gołosłownych twierdzeń – a tego przecież nikt nie zarzuci »Czasowi«, by skąpił słów i
czcionek!
Przybycie bosego lokaja w białych rękawiczkach przerwało atoli na chwilę tę niezwykłą
kataraktę wymowy. Lokaj stanął we drzwiach i czekał, aż mu każą mówić, bo taki był regulamin w Zabużu.
– Co tam? – zapytała p. Podborska.
– Proszę jaśnie pani, jakiś pan przyjechał.
– To pokaż mu do oficyn i powiedz, niech czeka, aż pan wróci.
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»Czas« – dziennik wychodzący w Krakowie od r. 1848, organ konserwatystów.
Malisz i Widman – członkowie Towarzystwa Demokratycznego, agitujący za federalistycznymi koncepcjami Smolki, które Lam konsekwentnie ośmiesza w dygresjach swych powieści Wielki świat Capowic i Koroniarz w Galicji oraz w Kronikach lwowskich.
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– Kiedy, proszę jaśnie pani, to nie z Polaków, ale taki z p a n ó w – odparł bosonożny dyplomata, który wiedział, że tylko P o l a k ó w, tj. prostych cucyglerów, odsyłano do oficyn, a
„panów” przyjmowano we dworze.
– Nie mówił, jak się nazywa?
– Jan Wara, proszę jaśnie pani.
– Jak wygląda?
– Aaa, porządnie, proszę jaśni pani, ak u r a t jak jaśnie pan hrabia ze Lwowa, co tu był
przeszłego roku w lecie. Tylko jaśnie pan hrabia t a k i trochę porządniejszy.
Jaśnie pani zastanowiła się chwilę, snadź nad tym stopniowaniem „porządku” tak awantażownym dla jej kuzyna, jaśnie pana hrabiego ze Lwowa. Na koniec kazała wprowadzić pana
Artura, który zaprezentował się jej z najbardziej eleganckim suwaniem nóg po posadzce i z
najokrąglejszymi w ogóle ruchami, jakie posiadał w swoim arsenale dobrego „szyku”. Przepraszając tysiąc a tysiąc razy za wizytę o tak rannej porze, tłumaczył się pilnym interesem do
pana Podborskiego.
Nie było naówczas w zwyczaju prezentować bez bliższego i poufnego rozpytania się
dwóch ludzi, przybywających w „pilnym interesie” do pana domu. Należało bowiem zawsze
przekonać się poprzednio, czy przypadkiem, podczas gdy jeden jest „kurierem” komitetu,
drugi nie jest jakim c.k. kurierem. Modus vivendi212 między władzami narodowymi i c. k.
urzędami politycznymi dawał się utrzymać tylko w ten sposób. Pani Podborska wskazała tedy
tylko krzesło p. Arturowi, prosząc go, by usiadł i zaczekał, aż mąż jej wróci z polowania. Ale
wtem ów wymowny jegomość, zrazu nieco zaambarasowany wejściem p. Artura, wstał i
przywitał się z nim poufałą formułką:
– Jak się masz?
– A, jak się masz? – wycedził przez zęby pan Artur, cokolwiek protekcyjnym, a cokolwiek niepewnym siebie tonem.
– Czy panowie się znają? – zapytała pani Podborska.
– Znamy się – rzekł blondyn krótko.
– Trochę – dodał pan Artur, jak gdyby chciał osłabić znaczenie tego odkrycia.
Nastąpiła chwila milczenia, podczas której pan Artur i wymowny blondyn unikali nawzajem swoich spojrzeń. P. Artur przypatrywał się swoim lakierowanym trzewikom, a blondyn bawił się taśmami od swojej huzarki213 i podkręcał wąsa. Na koniec przerwała ciszę pani
Podborska, zwracając się ku temu ostatniemu.
– Więc k s i ą ż ę aż do wybuchu powstania bawiłeś w Warszawie?
Pani Podborska nie spostrzegła zdziwionego wzroku, jaki na nią rzucił w tej chwili pan
Artur – ale spostrzegł go blondyn i kręcąc dalej swój wąsik, spuścił oczy, jak gdyby się zamyślił.
– W Warszawie – rzekł z westchnieniem.
– Zapewne to jakaś słodka tajemnica wywołała to westchnienie – ciągnęła dalej pani Podborska.
– Ach, pani – odrzekł blondynek nabierając cokolwiek więcej pewności siebie – w Warszawie zostawiłem matkę i siostrę!
– Umiem czuć boleść k s i ę c i a – odparła pani na Podbużu, której deklinowanie tytułu:
książę, księcia itd. zdawało się sprawiać niewymowną przyjemność, podczas gdy w panu Arturze rosło z każdą chwilą zdziwienie, a w wymownym przed chwilą blondynku jakieś nieodgadnione zakłopotanie. – Ale obiecałeś wczoraj, k s i ą ż ę – rzekła dalej pani Podborska –
pokazać mi fotografię k s i ę ż n e j, swej matki, i k s i ę ż n i c z k i, swej siostry.
212
213

modus vivendi (łac.) – sposób współżycia.
huzarka – kaftan węgierski obszyty galonami, noszony przez powstańców z r. 1863.
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P. Artur zrobił na krześle poruszenie, znamionujące pewien stopień niecierpliwości. Blondynek spuścił głowę na piersi i zadumał się na chwilę. Na koniec, jak gdyby powziął jakieś
nadzwyczaj śmiałe i stanowcze postanowienie, sięgnął ręką do kieszeni w swojej huzarce i
wyjął dwie fotografie, które podał pani Podborskiej.
– Więc to jest księżna, matka księcia – powiedziała ta ostatnia przypatrując się uważnie
portretowi. – Jak z domu, jeśli wolno zapytać?
– Radziwiłłówna – odparł blondyn.
– A księżniczka ... ach, jakaż śliczna! Jak na imię?
Blondyn, który ani się zakrztusił przy nazwisku rodowym księżnej, swej matki, jakoś się
zająknął przy imieniu chrzestnym księżniczki, swej siostry. Myślałby kto, że przebiega w
myśli wszystkie imiona w kalendarzu, by wybrać z nich najpiękniejsze, Nareszcie wyrzekł
melancholijnie:
– Olimpia.
– Księżniczka Olimpia Czetwertyńska – uzupełniła pani Podborska. I podając fotografię
panu Arturowi, dodała: – Niech pan patrzy, co za śliczna młoda osoba!
Pan Artur rzucił tylko okiem na fotografię, którą wziął od pani Podborskiej, wydał stłumiony okrzyk i zrzucając z nosa swój szafirowy pince-nez, powstał, by piorunującym spojrzeniem przeszyć blondynka, niespokojnie suwającego się na krześle. Następnie wziął ze
stołu drugą fotografię i schował obydwie bez dalszych ceremonii do kieszeni.
– Pani daruje – rzekł zwracając się do pani Podborskiej – te fotografie należą d o m n i e.
Panie Mościszewski – odezwał się dalej do blondyna, którego twarz oblała się pąsem – proszę
pana o chwilkę rozmowy.
– Ależ, Arturze ... – odpowiedział brat księżniczki Olimpii.
Pani Podborska miała minę osoby nagle zbudzonej ze snu i zdziwionej jakimś nadzwyczajnym łoskotem. Nim wyszła ze swego zdziwienia, pan Artur, skłoniwszy się jej nader
grzecznie, wziął brata księżniczki Olimpii pod rękę i wyszedł z nim z pokoju, unosząc w kieszeni – dodaję to dla zaspokojenia ciekawości mniej domyślnych czytelników – odzyskane w
tej chwili fotografie pani Małgorzaty Szeliszczyńskiej i panny Celiny Trzeszczyńskiej.
Pani Podborska została w pokoju sama ze swoim zdziwieniem i z »Czasem« w ręku.
Z treści rozmowy fantastycznie ubranego blondynka z panią Podborska domyślił się Artur, a wraz z nim zapewne i szanowny czytelnik, że ma do czynienia z owym mniemanym
wysłańcem Rządu Narodowego, który zabrał w Błotniczanach jego tłumoki i tym sposobem
przyszedł do posiadania paszportu, opiewającego na imię i nazwisko księcia Artura Swiętopełka Czetwertyńskiego, jako też znanych nam dwóch fotografij. Pan Artur znał to indywiduum z Królestwa i wiedział bardzo dobrze, że nie mogła mu być powierzoną żadna ważniejsza
misja w powstaniu i że charakter komisarza był tak mało jego własnym jak tytuł książęcy.
Gdy więc obydwaj znaleźli się sam na sam w gościnnym pokoju, dokąd blondynek wskazał
drogę, pan Artur wpadł na niego z góry i zażądał tłumaczenia co do kredytywy214 komisarskiej, na mocy której rzeczy jego były zabrane z Błotniczan, jako też zwrotu tych rzeczy.
Blondynek, czyli pan Mościszewski, jak go nazwał był pan Artur wobec pani Podborskiej,
zmalał bardzo i wyznał, że pełni tylko skromną funkcję wachmistrza kawalerii VIII oddziału,
ale będąc przypadkiem w posiadaniu kredytywy poległego w Królestwie komisarza czy lustratora oddziałów, skorzystał z niej, by odebrać efekta „narodowe” znajdujące się w Błotniczanach, a to z obawy, jak twierdził, by „Galileusze” takowych nie rozkradli. Snadź p. Mościszewski przypuszczał, że „Galileusze” w wyższym stopniu niż inni Słowianie skłonni są do
przywłaszczania sobie cudzych rzeczy bez wiedzy właściciela. Przypuszczenie to było mylnym, jakkolwiek bowiem miałem już zaszczyt nadmienić, że własność literacka w Królestwie
Galicji i Lodomerii, jako też w W. Księstwie Krakowskim, nie bywa bardzo szanowaną, to
214

kredytywa (z łac.) – list uwierzytelniający.
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pod względem własności innego rodzaju panuje u nas takie bezpieczeństwo, jak gdybyśmy...
jak gdybyśmy zamykali całe nasze mienie w kasie gminnej miasta Gródka215.
Pan Artur nie był bynajmniej zadowolonym z tłumaczenia się pana Mościszewskiego, ale
odzyskawszy swoje bagaże i przekonawszy się, że oprócz kilku bagatelek niczego nie brakowało, nie przyciskał już dalej zbyt troskliwego kolegę. Natomiast strofował go mocno za
przywłaszczenie sobie tytułu księcia wobec państwa Podborskich. Pan Mościszewski uniewinniał się, że to mały i nieszkodliwy figiel, który zresztą słusznie należał się panu i pani domu z powodu ich nieco wygórowanej czci dla tytułów i dostojeństw wszelkiego rodzaju. Pan
Mościszewski wpadł nawet w bardzo dobry humor na to wspomnienie i z wielką werwą opowiadał panu Arturowi, jak z początku chciano go zakwaterować do oficyn, jak mu dano cieniutkiej herbaty z mlekiem w przedpokoju, razem z panną służącą, jak następnie, gdy się dowiedziano, iż jest księciem, usadowiono go w salonie, kazano piec kurczę i wydobyto do drugiego, poprawnego wydania herbaty nowiuteńki serwis porcelanowy, podczas gdy przedtem
wszyscy pili z szklanek. Do nie mniej charakterystycznych epizodów należało oficjalne wyłajanie lokaja za to, że kiedy są „goście”, śmiał pojawić się bez rękawiczek na rękach i używać tych ostatnich tak, jak gdyby nie były rękami, ale chustkami do nosa. Wśród tego opowiadania pan Artur myślał sobie, że jeżeli taki nieokrzesany g i m e j n e, jak Mościszewski,
przez dobę blisko mógł uchodzić za księcia w Zabużu, to o ile świetniej on by mógł odegrać
tę rolę! Pan Artur pomyślał dalej, że to w istocie rzecz nader zabawna i pożyteczna, a przy
tym i nie tak bardzo niemoralna, być księciem między szlachcicami galilejskimi. Postanowił
tedy powrócić do pierwotnego swego pomysłu, zaniechanego wskutek fatalnych następstw
przedwczesnej ucieczki p. Asakasowicza, i w tym celu umyślił pozbyć się najpierw pana Mościszewskiego, który go znał i który oprócz tego był mu bardzo niedogodnym z powodu, iż
dwóch książąt na raz na jedno Zabuże było na każdy sposób za wiele.
Niepodobna mi przy tej sposobności wstrzymać się od uwagi, że rozumowanie pana Artura było po największej części słuszne. Jakaż w tym właściwie jest różnica, czy kto jest rzeczywiście księciem, czy go tylko udaje? Co do mnie, wolę demokratę, który dobrze udaje
księcia, niż księcia, który źle udaje demokratę. Tamten oszukuje w gruncie tylko siebie samego, dla innych zaś jest to obojętnym, czy on został księciem z demokraty, czy z dziada i pradziada, bo z pewnością z własnej nieprzymuszonej woli nie wyzuje się on ze swego tytułu i
nie przystanie na powrót do plebejuszów. Jest tedy pewność, że będzie wytrwałym, konsekwentnym, niezmiennym w swej książęcości, a tego, niestety, nie można powiedzieć o książętach, którzy udają demokratów. Ilustrujemy to przykładem. Gdyby np. zacny i poczciwy
naród galicyjski przystał na to, ażebym ja z prostego pana N. M. został księciem, ot, dajmy na
to, księciem Nikodemem Mykitą, i gdyby mi wyznaczył odpowiedni apanaż216, toby mię
pewnie nikt nie złapał na wysyłaniu demokratycznych fejletonów do »Kraju«, pisanych przez
eks-kolegę mego, demokratę Sofroniusza. Jeżelibym wydawał jaki dziennik, to chyba czysto
arystokratyczny, propinacyjny, patriarchalno-bogobojny, przy współpracownictwie hr. Beniaminka i pewnego „c.k. podkomorzego”, jako też autora Programatologii. Ale niech was
Pan Bóg ma w swojej opiece od książąt, co przystali do demokratów! Wywiodą oni was w
pole gorzej, niż p. Mościszewski wywiódł w pole pana i panie na Zabużu. I grzech przy tym
większy, bo jużci nie godzi się oszukiwać tak naiwnych, prostodusznych i nic a nic nie uczonych stworzeń jak nasi demokraci217.
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W Gródku Jagiellońskim pod Lwowem wykryto w roku 1869 malwersacje w tamtejszej kasie gminnej.
apanaż (z fr.) – pensja członków rodziny panującej.
217
Cała ta aluzja godzi w jednego z największych magnatów galicyjskich, ambitnego polityka Adama Sapiehę, który w roku 1869 założył w Krakowie dziennik »Kraj«. Wprowadził on do redakcji pisarzy demokratycznych, których chciał wykorzystać dla swych własnych celów politycznych. »Kraj« uniezależnił się zresztą
wkrótce od wpływów Sapiehy i jako pismo antystańczykowskie spełniał w stosunkach galicyjskich rolę postępową.
216
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Wytłumaczywszy w ten sposób p. Artura prawie zupełnie, dodam jeszcze, że musiało to
być dla niego niezmierną pokusą bawić się kosztem różnych znakomitości powiatowych w
Galicji, jak to uczynił był właśnie p. Mościszewski. Niejeden prawdziwy książę musi się nieraz bawić doskonale przy takiej sposobności.
Pozbyć się pana Mościszewskiego z Zabuża nie było rzeczą trudną. Po tym, co się stało,
nie pragnął on wcale zostawać tam dłużej.
Gdy służący dał znać, że „pan” wrócił już z polowania, p. Artur pobiegł mu się przedstawić. Pan Podborski był prawdziwym ideałem komisarza wojennego, tak jak dostojnik podobny wyglądać powinien. Wysoki, barczysty, w ułance218, białych pantalonach i lakierowanych
butach, sięgających wyżej kolan, mąż ten, ozdoba swego powiatu, umiał zachować w stanowczych chwilach ową uroczystą powagę, która cechuje umysły wyższego rzędu. Trzymał on się
w takich razach bardzo prosto i sztywnie, przymrużał oczy i – nie mówił ani słowa. Sąsiedzi
mawiali o nim, że p. Zdzisław nigdy nie zabierał głosu w sprawach publicznych, ale gdyby
chciał przemówić, to warto by złotymi głoskami wyryć każde jego słowo. W istocie, raz już
na zjeździe obywatelskim w Zabużu omal nie wydarzyła się sposobność do takiego uwiecznienia wymowy pana Zdzisława, ale w chwili gdy otworzył usta, uciął nagle i machnął tylko
ręką, na znak, że mówić nie warto, i to zjednało mu tak powszechne uznanie współobywateli,
jak panu Maliszowi najdłuższa jego mowa. Mamy zresztą więcej ludzi publicznych, którzy w
ten sposób doszli do sławy wielkich polityków i głębokich myślicieli.
Pan Podborski przyjął tedy uroczystym milczeniem przedstawiającego mu się pana majora Jana Warę i milczał nie mniej uroczyście, gdy tenże pan major oświadczył, iż obecny przy
tej ceremonii „ten pan”, tj. pan Mościszewski, musi natychmiast wyjechać do swego oddziału,
– Jak to? książę? – przemówił wreszcie pan Podborski.
– Książę! – zawołał Artur, pogardliwie mierząc wzrokiem skonfundowanego blondynka.
– Ten pan. znalazł się przypadkiem w posiadaniu m o i c h rzeczy i m o j e g o paszportu,
stąd cała pomyłka. Panie Mościszewski, oddal się pan do oficyn i gdy panu dadzą konie, wyjeżdżaj pan natychmiast. Czy zrozumiano? – dokończył nader z pańska i nader przez zęby p.
major.
– Rozumiem – odrzekł blondynek i wydalił się szybko z pokoju, gdzie wszelkie dalsze
wyjaśnienia, nie mogły być miłe.
– C’est drôle, ma foi, c’est unique dans son genre!219– wołał dalej p. Artur ku wielkiemu
zdziwieniu p. Podborskiego i pani Podborskiej, która właśnie weszła była do pokoju i od razu
spostrzegła, że pan Jan Wara mówi po francusku jak najlepszym w świecie akcentem, tj. że
posiada pierwszy stopień doskonałości salonowej.
– Cóż takiego? Qu’y a-t-il, monsieur?220– poprawiła się natychmiast ta dama, aby dać poznać Koroniarzowi, że i ona chyba tylko przez zapomnienie się mówi po polsku.
– Ach, to wyborne! Figurez-vous, madame221, oto syn mojego rządcy spod Mohilewa,
który sobie pozwolił uchwycić mój paszport i korzystał z tego, iż nie mam znajomych w tej
stronie Galicji, aby grać moją rolę!
Pani Podborska, należy jej oddać tę sprawiedliwość, rzuciła najprzód badawcze spojrzenie
na swego męża, który z komisarsko-wojenną powagą skinął głową na znak potwierdzenia.
N. M. – kryptonim, którym Lam podpisywał swoje pierwsze powieści; Sofroniusz Mykita – pseudonim Juliusza Starkla (por. przyp. 5 do rozdz. III), który był rzeczywiście eks-kolegą Lama z redakcji »Dziennika Literackiego« i »Gazety Narodowej«. Wymienione wyżej pseudonimy kryły wstecznych publicystów pisujących w
»Czasie«; hrabia Beniaminek to Ludwik Dębicki. Autorem Programatologii jest Bruno Rogalski.
Dziennik propinacyjny, to znaczy broniący prawa do monopolu, jaki posiadali galicyjscy obszarnicy na produkcję i sprzedaż alkoholu, a więc dziennik konserwatywny, wsteczny.
218
ułanka – rogatywka.
219
C’est drôle, ma foi, c’est unique dans son genre! (fr.) – To zabawne, daję słowo, jedyne w swoim rodzaju!
220
Qu’y a-t-il, monsieur? (fr.) – Co się stało, proszę pana?
221
Figurez-vous, madame (fr.) – Niech pani sobie wyobrazi.
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– To oszust! – wybuchł nagle z wielkim gniewem i byłby zapewne wyrzekł jeszcze kilka
rzeczy nie mniej godnych wyrycia złotymi literami, gdyby mu nie była przerwała pani Podborska:
– Zdzisiu, milcz, bo powiesz jakieś głupstwo – Pan komisarz wojenny zrobił znowu głową
znak potakujący i zamilkł.
Przy końcu XVIII i na początku XIX stulecia dama w położeniu pani Podborskiej byłaby
z pewnością zemdlała. Dziś jesteśmy sprytniejsi i skompromitowawszy się, naprawiamy inaczej nasze pomyłki.
– Przyznam się – rzekła pani Podborska nie tracąc przytomności i z wielką pewnością siebie – przyznam się, że od razu miałam go za ekonomczuka. Ces gens-là ont des manières222,
że trudno się pomylić!... Więc mam przyjemność poznać?... – dodała z pełnym słodyczy
uśmiechem, patrząc na p. Artura.
– Jana Warę, majora IX oddziału – rzekł kłaniając się poważnie p. Kukielski.
– Ależ ten ekonomczuk nazwał pana majora Arturem i miał paszport na nazwisko ks.
Czetwertyńskiego?...
– Tak jest, miał mój paszport. Ale w powstaniu nazywam się Jan Wara. Mam powody nie
wymieniać mego nazwiska i gdyby nie traf szczególny...
–Nie bylibyśmy wiedzieli, kogo mamy zaszczyt powitać w naszym domu! Zdzisiu, czemu
tak stoisz jak malowany i czemu nie podasz krzesła księciu? – Zdzisio rzucił się i uzupełnił
rozkaz.
– Zdzisiu, każ dać do stołu! – Zdzisio wyszedł z pokoju.
– Quelle mystification223 – prawiła dalej pani Podborska. – Książę ukrywający swoje nazwisko c’est très naturel224, w takich czasach jak dzisiejsze! Ależ ten ekonomczuk...
– Que voulez-vous, madame!225 To nasza „demokracja”. Głoszą jakieś czerwone, niesłychanie liberalne, niwelujące zasady, a każdy rad bodaj na chwilę udawać kogoś lepiej urodzonego! Mościszewski księciem! Cha! cha! cha! – I pan Artur śmiał się tak serdecznie z głupiej
pretensji „syna swego rządcy”, że pani Podborska uważała za stosowne śmiać się także, dla
objawienia wspólności uczuć i wrażeń, jaka musi panować między damą spokrewnioną z hrabiami ...skimi, ...ckimi i ...ami a każdym prawdziwym księciem – mianowicie w kwestiach tak
wspólnych całej arystokracji jak obecna.
– Podzielam wesołość księcia – rzekła – bo rzecz oczywista, że w takich razach pomyłka
jest niepodobną. Może ktoś udawać nieźle uczonego, wojskowego ...enfin, tout ce qui est du
commun des martyrs226 – ale nieomylnych cech lepszego towarzystwa naśladować nikt nie
potrafi, z tym trzeba się urodzić.
– N’est-ce pas, madame?227 – zapytał książę Artur zamiast odpowiedzi. Rozmowę przerwało wejście lokaja, który przyszedł prosić do stołu. Książę Artur mógł dostrzec, że pani
Podborska zmierzyła badawczym wzrokiem toaletę tego ostatniego, by się przekonać, czy
skład tejże jest taki, jak przystało na lokaja de bonne maison228. Lustracja wypadła niekorzystnie, to kamasze migdałowego koloru, włożone po cholewach do butów, nie dały się zapiąć i kamerdyner zabużański wyglądał z dołu tak, jak szeregowi wojownicy rzymscy w teatrze polskim we Lwowie, gdy braknie dla nich trykotów naśladujących strój z czasów Juliusza Cezara.
– Jak ty wyglądasz? – zapytała jaśnie pani wskazując tę niedokładność kostiumu.
222

Ces gens-là ont des manières (fr.) – Ci ludzie tak się zachowują.
Quelle mystification! (fr.) – Co za mistyfikacja!
224
c’est très naturel (fr.) – to bardzo naturalne.
225
Que voulez-vous, madame (fr.) – No cóż, proszę pani!
226
enfin, tout ce qui est du commun des martyrs (fr.) – w końcu, kogokolwiek z ludzi zwykłych, pospolitych.
227
N’est-ce pas, madame? (fr.) – Nieprawdaż, pani?
228
de bonne maison (fr.) – z dobrego domu.
223
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– A b o co – odezwał się zagapiony famulus, który nie mógł pojąć, dlaczego od dwóch
dni każą mu ciągle występować w pełnej formie. I z wyrazem zupełnego zadowolenia spojrzał na swoje migdałowe nogi.
– Zdzisiu! Zdzisiu! – Pan Podborski zjawił się w jednej chwili.
– Co każesz, moja rybko?
– Daj mu w twarz! – rzekła kuzynka hrabiów ...skich, ...ckich i ...ów wychodząc z księciem Arturem do jadalnego pokoju.
Zdzisio wyciągnął rękę, jak żołnierz, na którego by zakomenderowano: pal!, i po pewnym
charakterystycznym łoskocie można było poznać z drugiego pokoju, że polecenie pani Podborskiej zostało ściśle wypełnione.
Nim państwo Podborscy z nowo odkrytym, prawdziwym księciem Arturem zasiedli do
stołu, eksksiążę Artur, vulgo p. Mościszewski, opuścił Zabuże na prostej dworskiej fornalce,
albowiem zwyczaj brania włościańskich podwód do transportu cucyglerów zaprowadzony był
tylko w niektórych wyjątkowych okolicach Galicji, i to, o ile mi wiadomo, w okolicach zamieszkałych przez lud czysto ruski. Wiem ja, że ta wzmianka rozgniewa trochę pp. świętojurców, którzy w imieniu tego ludu jeździli przed dwoma laty na etnograficzną wystawę do Moskwy229, ale niemniej przeto jest faktem, iż włościanie Rusini obrządku gr. katolickiego chętniej dawali podwody i przechowywali u siebie powstańców, a rzadziej dopuszczali się denuncjacyj niż Mazury230 w niektórych zachodnich obwodach. Bądź co bądź, eks-książę wyjechał
z Zabuża i nie zobaczymy się z nim więcej. Wiadomo mi o nim tylko, że p. Nieruszyński,
obywatel podolski, przejęty na wskroś zasadami demokratycznymi z powodu, iż go pominięto
przy nominacji naczelników powiatowych i komisarzy wojennych, pokazywał go później
przez jakiś czas w swoim domu, szeptając sąsiadom na ucho, iż to jest jakiś książę z Litwy, z
Kurlandii czy z Inflant, jeden z najczynniejszych byłych członków Rządu Narodowego, osobiście zaprzyjaźniony z jenerałem Mierosławskim 231 i pozbawiony przez Moskwę ogromnego
swego majątku. Nieruszyński nigdy nie omieszkał dodać do tego uwagę: „Patrzcie oto t a k
za kordonem arystokracja pojmuje swoje posłannictwo, a nie tak jak u nas, gdzie każą sobie
płacić po 5 złr. diet dziennie za sprawowanie ważniejszych urzędów narodowych”. Nie byłem
nigdy przy wypłacie tej jak na kasę narodową nader hojnej remuneracji232 – nie wiem tedy,
czy p. Nieruszyński mówii prawdę, czyli też, jako pierwowzór dzisiejszych narodowych demokratów lwowskich, ćwiczył się tylko w koncepcie?
Nim rozdano zupę, p. Podborski wyszedł na chwilę ze swojej niemej, ale, jak widzieliśmy, niezupełnie biernej roli, by zwrócić uwagę swojej małżonki, że należałoby zaczekać na
sąsiadów, których zaprosił był w celu naradzenia się nad ważną nader kwestią dotyczącą organizacji narodowej. Ze względu, że byli to sami wysocy dygnitarze, naczelnicy powiatowi
lub ich zastępcy, pani Podborska uznała, iż wypada zaczekać. Niebawem zaturkotały dwa
wózki, każdy zaprzęgnięty czterma końmi, i wysiedli z nich czterej panowie, wówczas naczelnicy organizacji „pomocniczej” w czterech powiatach okolicznych, później prezesowie
czterech komisyj głodowych233, a obecnie członkowie wydziałów powiatowych, zostający
chwilowo tylko w szeregach opozycji, a mianowicie odkąd książę marszałek złożył laskę, a z
nią razem dowód, iż rozum stanu nie nakazuje bezwarunkowej pokory i uległości wobec mi229

Świętojurcami zwano, od katedry Świętego Jura we Lwowie, zachowawcze stronnictwo ukraińskie, w
którym wybitną rolę odgrywał wyższy kler greckokatolicki. Zjazd i wystawa etnograficzna w Moskwie w r.
1867 były przejawami akcji panslawistycznej inspirowanej przez carat.
230
Mazurami nazywano w Galicji Wschodniej napływową ludność polską na wsi.
231
Lam, satyrycznie ukazując galicyjskiego pseudodemokratę, każe mu z jednej strony podziwiać arystokratyczne pochodzenie oraz olbrzymi majątek rzekomego księcia, z drugiej zaś mienić go przyjacielem generała
Ludwika Mierosławskiego, który w oczach współczesnej szlachty uchodził za „krwawego rewolucjonistę”.
232
remuneracja (z łac.) – jednorazowe wynagrodzenie.
233
komisje głodowe powoływane były w związku z nawiedzającymi wieś galicyjską plagami nieurodzajów i
głodu.
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nisterstwa w takim stopniu, w jakim te cnoty właściwe są hr. Golejewskiemu, p. Bocheńskiemu i wielu innym234.
Ze stanowiska gazeciarskiego sądząc, jest to może trochę niewłaściwym, iż tak znakomici
mężowie, którzy jak owe rewerbery235 na placu Mariackim i Bernardyńskim rozlewają jedyne
a – należy wyznać – nieco skąpe światło na całą długą i szeroką okolicę, muszą dopiero czekać na inicjatywę z góry, by wiedzieli, w którą stronę mają się obrócić i jakie mają żywić
uczucia ku c.k. ministerstwu przedlitawskiemu236. Ale ponieważ, Bogu dzięki, nie jestem
dziennikarzem, ale historykiem, więc oceniając rzecz z wyższego stanowiska, oświadczam, iż
taka karność obywatelska jest czasem nader pożyteczną rzeczą, uwalnia bowiem wielką część
narodu od żmudnej pracy myślenia i pozwala jej zajmować się innymi, mniej kunsztownymi
pracami. Nie ma przy tym nic naturalniejszego jak to, by hrabia słuchał księcia, baron hrabiego, karmazyn barona, a prosty szlachcic karmazyna. Jeżeli jest przy tym jaka niedogodność,
to chyba wtedy, gdy naraz pocznie rozkazywać dwóch książąt. I tak np. teraz we Lwowie pewien jegomość, znany z tak wzorowej karności obywatelskiej, że sztukę słuchania uważa nie
jako środek, ale jako cel w życiu swoim, pewien tedy jegomość, zasługujący na nazwę artysty
w swoim rodzaju, jest w największym ambarasie co do kwestii rozpisania konkursu na teatr
polski. Nie wie, kogo słuchać: czy k s i ę c i a - kuratora, czy
k s i ę c i a - marszałka?
I to książę, i to książę – wybierajże teraz! Szczęście, że p. Ziemiałkowski nie jest księciem,
inaczej nasz artysta nie wiedziałby, czy ma złożyć mandat do Rady Państwa, czy go zatrzymać. Tak zaś jest nadzieja, że go złoży237.
W pewnej części Lodomerii, graniczącej z Mościskami, ale tylko moralnie, Pan Bóg
uwolnił był osiadłych tamże właścicieli tabularnych238 od wszelkiego natężenia głowy i wynikających stąd chorób, dając im księcia, który myślał za nich wszystkich dniem i nocą. Co to
była za wzorowa okolica, co za spokój błogi panował w niej wówczas! Dobrobyt rozwijał się
potężnie, bo książę miał talent do różnych przedsiębiorstw i eksperymentując in anima vili239,
jednym swoim słowem najtrudniejsze rzeczy przywodził do skutku. Szlachcice sprzedawali
dawniej pszenicę Żydom po 5 złr. korzec i nie myśleli, by mogło być kiedy inaczej. Wtem
książę uradził, że lepiej jest zawieźć pszenicę do Gdańska. Szlachcice, uszczęśliwieni tym
pomysłem, dali do spółki księciu swoją pszenicę, kupiono galary, spławiono transport do
234

Dygresja godzi w polityków szlacheckich, którzy pełnili swe funkcje dla osobistych ambicji lub korzyści
materialnych. W roku 1863 bywali naczelnikami organizacji „pomocniczej”, to jest zajmującej się na terenie
Galicji zaopatrzeniem oddziałów powstańczych. Ci sami ludzie przyjmowali z czasem inne godności okolicznościowe. Bywali prezesami „komisji głodowych” w okresach klęski głodu, nękającej w tych latach chłopa galicyjskiego, któremu oczywiście nikt nie przyszedł ze skuteczną pomocą. Po wprowadzeniu instytucji samorządowych od roku 1867 stawali się członkami wydziałów powiatowych – organu samorządu na stopniu powiatu.
Dodajmy jeszcze, że byli szlacheccy „naczelnicy organizacji pomocniczych” dochodzili często nie tylko do
godności w samorządzie, ale i wysokich stanowisk w administracji austriackiej, oraz że szlachta galicyjska dorabiała się często na stanowiskach administracyjnych wielkich majątków. Książę marszałek – to Leon Sapieha,
marszałek krajowy, a więc kierownik samorządu galicyjskiego i przewodniczący izby sejmowej, który złożył,
nie przyjętą zresztą przez cesarza, dymisję w roku 1868 w związku z odroczeniem przez Radę Państwa rezolucji
galicyjskiej (sam Sapieha przeraził się zresztą wkrótce swej śmiałości i cofnął decyzję); hrabia Antoni Golejewski i Alojzy Bocheński byli szczególnie lojalnymi wobec Austrii posłami szlacheckimi do sejmu galicyjskiego.
235
rewerber (z fr.) – latarnia uliczna.
236
Przedlitawia zob. przyp. 11 do rozdz. II.
237
Aluzja dotycząca „jegomościa znanego z karności obywatelskiej” odnosi się przypuszczalnie do Juliana
Czerkawskiego, który będąc w zarządzie utrzymującej teatr polski we Lwowie fundacji Skarbkowskiej pełnił
równocześnie funkcję delegata do Rady Państwa. Wobec niepowodzenia akcji rezolucyjnej część opinii społecznej ze smolkistami na czele domagała się od delegatów, by złożyli swe mandaty. Przeciwstawiał się temu przewodniczący delegacji, Florian Ziemiałkowski.
238
właściciele tabularni – obszarnicy, których majątki zapisane były w tak zwanej tabuli krajowej, to jest w
hipotece obejmującej większą własność. Przysługiwały im specjalne uprawnienia administracyjne i polityczne.
239
eksperymentować in anima vili (łac.) – dokonywać doświadczeń na zwierzętach, tu w sensie dosłownym:
na nędznych duszach.
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Gdańska i sprzedano. No, prawda, że przy obrachunku z powodu różnych nie przewidzianych
szkód elementarnych wypadło tylko po 3 złr. – nie zysku, ale ceny od korca – ale przynajmniej pszenica poszła prosto do Gdańska, a stamtąd do Anglii, i okazaliśmy jawnie, iż jesteśmy
postępowym narodem. Drugim razem książę kazał wszystkim swoim podwładnym szlachcicom, ażeby sobie sprawili żniwiarki według systemu, który on uznał za najlepszy. W mgnieniu oka każdy za 25 złr. kupił sobie sobie pojedynczą albo za 50 złr. podwójną żniwiarkę i
każdy przechowuje ją dotychczas, choć tylko jako wskazówkę dla przyszłych wynalazców, by
więcej takich żniwiarek nie robili, bo są do niczego. Trzecim razem książę polecił, by wobec
przygotowywanego w Królestwie powstania każdy zachowywał się biernie, albowiem prowadzi się akcja dyplomatyczna, która niezawodnie uczyni powstanie zbytecznym. Szlachcice
siedzieli cicho, nie kupowali broni, nie przewozili powstańców, akcja dyplomatyczna, prowadzona przez księcia, szła i szła bez końca – aż nagle książę uchwalił, gdy już powstanie wybuchło, że dla ratowania honoru Lodomerii wypada koniecznie obok akcji dyplomatycznej
rozwinąć bodaj na pozór wojenną. Naówczas szlachcice zaczęli płacić podatki, wozić powstańców, broń itd. Tym sposobem powstały w Lodomerii, równie jak w Galicji, oddziały s z
a c h u j ą c e, w cztery miesiące po wybuchu powstania wprawdzie, ale za to jak doskonale
rozlokowane!240
Oczywista rzecz, że to wszystko działo się w Lodomerii 241, bo w Galicji klasa właścicieli
tabularnych składa się z samych obywateli wykształconych, dzielnych i samoistnych w zdaniu – z niektórymi drobnymi wyjątkami. Proszę słów powyższych nie tracić nigdy z pamięci i
tego, co mówię o tym lub owym komisarzu wojennym, naczelniku powiatowym itd., nie stosować nigdy do ogółu, bo ogółu nie mam i nie mogę mieć nigdy na myśli – a jeżelibym się
nawet dopuścił takiego, jak mówi »Czas«, „targania we wnętrznościach narodowych”, to tyczyłoby się to tylko okolicy Błotniczan, podczas gdy upewniam, że tuż obok, w obwodzie
...skim, ...ckim i skim, mieszkają jakby zupełnie inni ludzie.
Na nieszczęście, czterej dygnitarze, którzy zawitali do Zabuża, nie byli z żadnego z tych
obwodów, ale stanowili część koła wyborczego z większych posiadłości w obwodzie cybulowskim, do którego należały Błotniczany. Może kto zarzuci, że takiego obwodu nie ma na
mapie – ale zarzut taki pochodzić by mógł tylko z szerzonego przez »Dziennik Lwowski«242
braku wiadomości jeograficznych. J e s t obwód cybulowski, można go odkryć gołym okiem,
bez pomocy szkła powiększającego, a to w tej stronie królestwa Galicji, gdzie jest najwięcej
„cybulusów”243.
Po serdecznym przywitaniu i po należytym przedstawieniu pana majora Jana Wary
wszystkim czterem dygnitarzom całe towarzystwo zasiadło do stołu. Rozmawiano o nowinach z teatru wojny, o prawdopodobnej interwencji mocarstw w kwestii polskiej i o niesłychanych trudach, znojach i ofiarach, jakie obecni tu obywatele ponieśli już i jeszcze ponieść
muszą dla sprawy ojczystej.
– Krzyczą na szlachtę – mówiła pani Podborska – a bez nas najmniejszej rzeczy zrobić by
nie mogli. Wszystko opiera się na nas! – I pani Podborska miała zupełną słuszność, o ile to się
nie tyczyło obwodu cybulowskiego.
– O tak, na nas, pani dobrodziejko, na nas – zagadnął p. Ściślicki, naczelnik powiatu dyniowickiego. – Na przykład: oto są sztaby, komitety, Bóg wie co jeszcze, a nam, nam, pro240

Dygresja dotycząca ślepego posłuszeństwa i uniżoności szlachty wobec arystokracji rozwija się w atak na
Adama Sapiehę, jego politykę w czasie powstania styczniowego i niefortunne akcje gospodarcze, które inaugurował jako prezes Towarzystwa Gospodarskiego.
241
Królestwem Galicji i Lodomerii – nazywały oficjalne władze austriackie ziemie zagarnięte w rozbiorze
Polski, posługując się zlatynizowanymi nazwami miast Halicza i Włodzimierza, stolic księstw ruskich w XIII i
XIV wieku. Nazwy te nie odpowiadały żadnemu faktycznemu podziałowi w w. XIX.
242
»Dziennik Lwowski« – pismo Smolki, które Lam wielokrotnie atakował za błędy językowe, geograficzne
itp.
243
cybulus – niedołęga.
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stym szlachcicom, kazali się tu zjechać i radzić, czy suchary dla oddziału mają być okrągłe,
czy czworograniaste, jak gdyby to nie należało do władzy wojskowej! Jak sądzisz, panie Walenty?
– Ja sądzę – rzekł pan Walenty – że kiedy sprawa publiczna wymaga od nas tego poświęcenia, to powinniśmy poświęcić się i coś uradzić.
– Tak, ale co sądzisz o tych sucharach?
– Ha, to zależy. Żołnierz narodowy bije się z poświęcenia dla sprawy i powinno mu być
obojętne, czy mu dadzą suchar okrągły, czy czworograniasty. Niech pieką w każdym domu,
jak się komu podoba!
– To, to, to – odezwał się pan Szczęsny, trzeci naczelnik powiatu. – Sąsiad dobrodziej
chciałbyś, jak widzę, zaprowadzić na powrót liberum veto!244 Musi być porządek, jeżeli sprawa ma iść jak należy.
– Sprawa pójdzie dobrze – rzekł p. Walenty – jeżeli każdy z nas z poświęcenia dla niej... –
tu panu Walentemu brakło konceptu, jak gdyby był recenzentem teatralnym »Dziennika
Lwowskiego«, ale wkrótce połapał się i dokończył: – jeżeli każdy z poświęcenia dla sprawy
poświęci wszystko, co...
– Tak, wszystko, co może! – zawołał z uniesieniem pan Sciślicki. – Ale niestety – dodał –
u mnie tego roku ozimina zupełnie chybiła, przednówek ciężki...
– Co też jegomość mówisz! – przerwał mu pan Walenty. – Jeżeli u jegomości na pięciu
folwarkach przednówek ciężki, to cóż ja mam mówić, na czterech! U mnie, mości dobrodzieju, tego roku nie ma ani źdźbła owsa, a mam cztery konie narodowe na stajni od dwóch
tygodni! Ale z poświęcenia dla sprawy każdy z nas musi poświęcić się, jak może i umie. A
więc, moi panowie, ja wnoszę, ażeby kochany nasz pan Zdzisław, który nam tu i urzędem, i
poświęceniem przoduje, wypowiedział nam swoje zdanie co do kwestii tych sucharów,
zwłaszcza że na przeszłotygodniowym posiedzeniu u p. naczelnika obwodowego nie przyszło
w tej mierze do porozumienia, a jak słychać, oddział ma za parę dni wyjść za granicę.
Ale tej apelacji do swojej urzędowej misji i do swojego poświęcenia nie słyszał pan Zdzisław, bo zatopił się był mocno w czytanie Ostatnich wiadomości w »Gońcu«, którego właśnie
przyniesiono z poczty. W zwykłych okolicznościach p. Podborski zostawiał to zajęcie swojej
żonie, ale teraz, wobec zgromadzonych u niego dygnitarzy powiatowych, czuł się obowiązanym poświęcić kilka chwil polityce. Z początku szło mu to niesporo, nie mógł mu bowiem
wyjść z myśli dubelt245, do którego spudłował rano dwa razy, choć leciał powoli i porwał się
był bardzo blisko. Ale po niejakim natężeniu uwagi spożył nareszcie i przetrawił należycie
najnowszy telegram »Gońca« o sporze prusko-duńskim246. Snadź rzecz była niezmiernej doniosłości, bo pan Zdzisław rzucił z niecierpliwości dziennik na stół przed siebie i rozglądając
się po obecnych, zawołał:
– A, to dziwne, to niepojęte, to szalone!
– Co, co takiego? – zapytali wszyscy chórem.
– Nie, moi panowie – wyrzekł pan Zdzisław z wyrazem niekłamanego oburzenia – to jest
rzecz klasyczna! Nie dziwiłbym się, gdyby się łakomiło na Holsztyn jakie ościenne państwo,
na przykład Szwajcaria, Grecja albo Portugalia, ale powiedzcie mi, panowie – tu zmierzył
wszystkich wzrokiem inkwizytorskim, zapalając się coraz bardziej – powiedzcie mi z łaski
swojej, co tym głupim Prusakom sięgać aż gdzieś do Holsztynu!
Wszyscy czterej naczelnicy powiatowi zmarszczywszy brwi spoglądnęli jeden na drugiego, na znak, że podzielają w najwyższym stopniu słuszne oburzenie pana Zdzisława. Ten zaś,
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liberum veto (łac.) – dosłownie: wolne nie pozwalam; w dawnej Polsce prawo pozwalające każdemu posłowi zerwać obrady sejmu.
245
dubelt – bekas większy, ptak z rodziny kulików.
246
spór prusko-duński – konflikt między Danią a Austrią i Prusami, który skończył się przegraną Danii, w
konsekwencji czego utraciła ona dwa księstwa: Holsztyn i Szlezwig.
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raz jeszcze rzucając o stół »Gońcem«, źródłem tego niesłychanego doniesienia, wołał z emfazą, że „to przechodzi wszelkie wyobrażenie”!
– Zdzisiu, milcz! – odezwała się pani Podborska.
– Ależ, Dorciu, rybko, dlaczego? – zapytał pan komisarz wojenny i wszyscy czterej luminarze pierwszej połowy obwodu cybulowskiego zwrócili rozciekawione spojrzenia na panią
Dorotę, jak gdyby chcieli się dowiedzieć, dla jakiej głęboko politycznej pobudki światła ta
dama nakazuje milczenie swemu małżonkowi w kwestii sporu prusko-duńskiego.
– Milcz, bo pleciesz brednie, jak się tylko tkniesz jeografii!
Przykro mi skonstatować, że pani Podborska nie podzielała wysokiego wyobrażenia
współobywateli o niesłychanej jasności pojęć i głębokości wiedzy tkwiącej w głowie jej małżonka. Ale pan Zdzisław zostawał jeszcze tak mocno pod wrażeniem, jakie na nim zrobiła
głupota Prusaków, nie mających wyobrażenia o odległości Holsztynu od dzierżaw swoich –
że poważył się sprzeciwić nawet powadze swojej żony.
– Ależ, rybko, ja wiem z pewnością ...ot, wiesz, ten ataman ukraiński, co to po bitwie pod
Salichą247 sam jeden w czterdzieści koni przeprawił się wpław przez Czarne Morze, opowiadał mi jak najdokładniej, że najprzód dostał się do Holsztynu, a stamtąd przez Portugalię do
Grecji. Widziałem to zresztą na własne oczy, na mapie...
– Zdziiisiu, miiiilcz! – wołała pani Podborska w rozpaczy.
– Mais prenez-garde au domestique248 – odezwał się jeszcze p. Zdzisław, po czym zamilkł, podczas gdy szanowni sąsiedzi dziwiąc się w duchu, dlaczego pani Podborska nie pozwalała dalej traktować tej sprawy swemu mężowi, dla uspokojenia niemiłej trochę sceny
rozpoczęli na nowo dyskusję o najodpowiedniejszej formie sucharów, jaką wypadało ustanowić dla zaprowiantowania wyruszającego za kilka dni oddziału. W toku rozpraw pokazało się
atoli, że oprócz formy zostaje jeszcze do rozstrzygnięcia kwestia materiału, władza wojskowa
nie nadmieniła bowiem, azali suchary mają być pszenne lub żytnie. Wskutek tego na wniosek
p. Walentego, poparty wskazaną ponownie potrzebą poświęcenia się dla sprawy ojczystej,
dygnitarze pierwszej połowy obwodu cybulowskiego uchwalili, że najlepiej odroczyć tę
sprawę aż do porozumienia się z władzą wojskową, po czym zwołane będzie ponowne walne
zgromadzenie do Zabuża, na które, wskutek poprawki zrobionej przez p. Ściślickiego, postanowiono zaprosić także po jednym nadzwyczajnym delegacie z każdego powiatu. Po czym
wszyscy obecni wynurzyli panu Walentemu w swoim i ojczyzny imieniu nieskończoną
wdzięczność za jego poświęcenie się dla sprawy i za światłą radę, której nigdy nie skąpi na
zebraniach obywatelskich.
Mogę zaręczyć, że już w tej chwili obudziło się w sercu p. Walentego słodkie przeczucie,
iż kiedyś będzie posłem sejmowym i delegatem do Rady Państwa, co też cztery lata później
nastąpiło, bo obywatele obwodu cybulowskiego umieją uczcić rzeczywistą zasługę i znakomite zdolności, gdziekolwiek je znajdą249.
Pan Walenty podziękował ze swojej strony wszystkim kochanym sąsiadom, a osobno panu Ściślickiemu za znamienitą poprawkę, którą tenże uzupełnił i ozdobił jego wniosek, po
czym wszyscy wstali od stołu i udali się do pokoju p. Podborskiego na pulkę preferansa.
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Bitwa pod Salichą, na Wołyniu, stoczona została zwycięsko przez oddział powstańczy pod dowództwem
Edmunda Różyckiego w dniu 26. V. 1863.
248
Mais prenez-garde au domestique (fr.) – Ale uważaj na lokaja.
249
Delegację do Rady Państwa wybrał galicyjski sejm krajowy w roku 1867. Delegacja ta nie zdołała przeforsować w Wiedniu rezolucji, o czym była już mowa powyżej, a do czego wraca Lam w pierwszych wierszach
rozdziału VI. Sprawa rezolucji była kilkakrotnie odraczana; ostatecznie Rada Państwa odrzuciła ją w roku 1873.
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ROZDZIAŁ VI
JAKO KSIĄŻĘ ARTUR WZRASTAŁ W ŁASKĘ I MIŁOŚĆ OKOLICY
BŁOTNICZAŃSKIEJ I JAKO KSIĄŻĘTA W OGÓLE SĄ NADER
KOCHANIA GODNYMI ISTOTAMI
Nie wiadomo mi, czy p. Artur czuł się mocno zbudowanym rozmową, którą słyszał przy
obiedzie, i czy przypadkiem odroczenie uchwały, dotyczącej formy sucharów przeznaczonych
dla wyruszającego w pole oddziału, nie wydało mu się tak głęboko obmyślanym krokiem
politycznym, jak nam sześć lat później wydało się odroczenie kwestii rezolucji sejmu galicyjskiego w Radzie Państwa. Na każdy sposób p. Artur, jako politycznie wykształcony człowiek,
przyjmował tę zwłokę z większym nierównie spokojem niż inni cucyglery, Koroniarze i Galicjanie. Ci byli zupełnie tak usposobieni, jak wyborcy galicyjscy, którym p. Kaiserfeld250
nadaremnie tłumaczył, iż pospieszne załatwienie kwestii rezolucyjnej byłoby niezgodne z
ważnością sprawy, z godnością Izby i z różnymi jeszcze innymi rzeczami. P. Kaiserfeld mówił bardzo pięknie, posłowie słuchali go pilnie i ze skupieniem umysłu, ale wyborcy powiedzieli, że w Wiedniu odraczają sprawę rezolucyjną na to, ażeby jej nigdy nie załatwić. Tak też
cucyglery w r. 1863, ilekroć dla nie rozstrzygniętej jakiej trudności powyższego rodzaju, dla
braku sucharów, słoniny albo szczotek do butów, zwlekano wyprawienie oddziału za granicę,
krzyczeli wniebogłosy, że „panowie, książęta, hrabiowie” po prostu chcą dać wyłapać cały
oddział przez c.k. władze niebezpieczeństwa publicznego, zamiast wysłać go na Moskali.
Żadnemu na myśl nie przyszło, że słoninę trzeba pierwej uwędzić, suchary upiec, szczotki do
butów zamówić u szczotkarza itd. – że każda z tych czynności składa się z wielu innych pomniejszych i że każdy znowu szczegół musi być należycie obmyślany, przedyskutowany i
przez kilka instancyj zatwierdzony. Wszystko to wymaga wiele, bardzo wiele czasu, jak tego
dowodzi najlepiej historyczny fakt, iż od lipca 1863 do marca 1864, to jest przez ośm miesięcy, władze narodowe obwodu cybulowskiego nie były w stanie porozumieć się należycie co
do ilości, jakości i formy owych wyż. wymienionych sucharów, podczas gdy jednocześnie
władze wojskowe naradzały się niemniej pilnie, długo i bezskutecznie, azali nie byłoby pożytecznym, by kosynier miał u kosy hak, za pomocą którego mógłby jeźdźców nieprzyjacielskich ściągać z koni, a następnie powalonych na ziemię zarąbać. Sprawa ta musiała się przewlec, albowiem jeden z oficerów twierdził, że skoro okoliczności pozwolą dosięgnąć nieprzyjaciela kosą, to nie potrzeba haka, bo można go zarąbać bezpośrednio i fatygę spadania
na ziemię zostawić jego dobrej woli i ochocie. Widzimy tedy, że była różnica zdań, która musiała być wyrównaną i która byłaby nawet wyrównaną, gdyby nie było brakło czasu. Ale cucyglery nie chcieli tego zrozumieć, a wyborcy galicyjscy nie chcą zrozumieć powodów odroczenia rezolucji, skąd w 1863 roku krzyki na naczelników, na komitety i na sztaby, a w r.
1869 na delegację, na rajchsrat, na dr Giskrę i na tego wielkiego polskiego męża stanu251, co
to pozwolił nam tak łaskawie walczyć „legalnymi środkami” przeciw ministerstwu, w którym
sam zasiada.
A propos, dziwi mię, że jeszcze nikt nie podniósł należycie tego zdarzenia i że przynajmniej »Czas« w interesie „familii” nie zadał sobie pracy kanonizować p. ministra za tę jego
szlachetność i wspaniałomyślność. Pan minister ma po swojej stronie tylko policję, armię,
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Moritz von Kaiserfeld – poseł niemiecki do Rady Państwa, który występował przeciw rezolucji.
– ironiczne określenie Alfreda Potockiego, ministra rolnictwa w rządzie wiedeńskim, a z czasem premiera
austriackiego. Potocki przyjął tekę ministra za zgodą opanowanego przez konserwatystów Koła Polskiego w
Radzie Państwa. Toteż Lam sugeruje ironicznie, że »Czas« powinien bronić ministra niezależnie od tego, jaką
prowadzi politykę. Mówiąc o legalnych środkach, to jest bezowocnych polemikach i sprzeciwach w prasie, kpi,
jak zwykle, z groźnych w słowach smolkistów: Armatysa, Widmana, Piątkowskiego.
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skarb państwa, rajchsrat i kamarylę252, a my mamy l e g a l n e ś r o d k i, tj. mamy pana Armatysa i pana Widmana z panem Piątkowskim. Widocznie przewaga jest po naszej stronie,
ale pan minister pozwala nam korzystać z tej przewagi, pozwala nam walczyć naszymi niezwyciężonymi legalnymi środkami:
Tobie szabla, a mnie kij,
Terazże się ze mną bij!253
Oczywista rzecz, że p. Piątkowski będzie miał policję p. ministra na jedno śniadanie, pan
Armatys uprzątnie się z rajchsratem i z jego niemiecką wolnością małym palcem u lewej ręki,
a pan Widman armię, dług państwa i kamarylę schowa do kieszeni w kamizelce i jeszcze mu
się w niej zostanie miejsce na Węgrów, gdyby im przypadkiem przyszło do głowy sprzeciwiać się systemowi federacyjnemu. Nie śmiem twierdzić, że to przyspieszy koniec niniejszej
powieści, od której wątku podobno dość daleko odbiegłem – ale ja trzymam się zasady, że
wszędzie, zawsze i przy każdej sposobności powinniśmy sławić pana ministra rolnictwa za to,
że pozwala nam walczyć z sobą, skoro mamy tak potężną broń w ręku.
Mówiłem powyżej o krzykaczach i malkontentach254 różnego rodzaju. Jest to naród nieznośny i po części tak nieortograficzny, jak List otwarty hr Golejewskiego255, ale na szczęście
mogę powiedzieć, że mój bohater, p. Artur, nie należał do niego, a przynajmniej przestał do
niego należeć, odkąd czuł się już nie p a n e m, ale k s i ę c i e m Arturem. Książęta rzadko
kiedy nalecą do malkontentów, chyba że jaki hrabia schwyci im sprzed nosa koncesję na kolej
żelazną256. Książęta należą czasem i do opozycji, ale tylko wtedy, gdy plebejusze są u steru.
Książę Artur nie znajdował się w żadnym z tych dwu wypadków, musiał tedy uznać, że oddział, o którym była mowa w Zabużu, nie może być wysłanym za granicę, póki nie będzie
miał sucharów, że sucharów piec nie można, póki się nie wyjaśni, czy mają być pszenne lub
żytnie, i że wtenczas pozostanie jeszcze do rozstrzygnięcia ważne pytanie, azali mają być
okrągłe, podłużne lub czworograniaste.
Książę Artur, zostawszy sam na sam z panią Podborską, która go zabrała z sobą do ogrodu, nie taił się bynajmniej z tym zdaniem swoim w kwestii sucharów i wymarszu na Moskwę.
Pani Podborska podziwiała niezmiernie głęboki zmysł strategiczny, administracyjny i polityczny „księcia” i objawiła mu bez ogródek, iż on jest pierwszym z biorących udział w powstaniu, z którego ust słyszy tak zdrowe zdania.
– Wszyscy ci inni panowie powstańcy – rzekła – to zapalone głowy, wymagają rzeczy
niemożliwych, a gdy im tego dać nie możemy, to narzekają na nas, arystokrację...
Pani Podborska i książę Artur c z u l i s i ę w tej chwili rzeczywiście na wskroś arystokratami. Jest jakieś nie zbadane dotąd prawidło psychologiczne, na mocy którego każdy może
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kamaryla (z hiszp.) – grupa zaufanych panującego, wywierająca decydujący wpływ na bieg spraw publicznych.
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Tobie szabla, a mniej kij,
Terazże się ze mną bij!
Refren dawnej piosenki myśliwskiej, z której później J. Weysenhoff zaczerpnął tytuł powieści „Soból i panna”.
254
malkontent (z łac.) – człowiek oceniający krytycznie, sytuację, wyrażający swe niezadowolenie; mianem
tym określano w Galicji opozycjonistów wobec rządu austriackiego.
255
Hrabia Antoni Golejewski wydał w roku 1869 broszurę poltyczną pt. List otwarty do wyborców. Lam w
licznych kronikach w »Gazecie Narodowej« wyśmiewał tę ugodową publikację za jej wymowę ideową i za jej
skandaliczną ortografię.
256
Arystokrac;a galicyjska brała w tych czasach żywy udział w zyskownych, często oszukańczych spekulacjach związanych z budową kolei żelaznych. Jaskrawym tego przykładem była afera Towarzystwa Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej, w którym skompromitowani zostali wybitni politycy konserwatywni, z marszałkiem sejmu, księciem Leonem Sapiehą, na czele.

76

obudzić sam w sobie przeświadczenie tego rodzaju. Potrzeba tylko c h c i e ć wyobrazić sobie, że się jest księciem, a przeświadczenie to przeniknie człowieka aż do kości, osiędzie na
jego czole i objawi się nawet na chustkach od nosa i na szkarpetkach, w formie mitry wyszytej czerwoną włóczką. Gdyby w tej chwili jaki Sanguszko rozmawiał z jaką Potocką, reszta
świata nie mogłaby im się była wydać bardziej plebejuszowską, niż się wydawała księciu
Arturowi i p. Podborskiej.
– Ach, pani! – odparł książę Artur na jęk boleści arystokracji polskiej, wydany przez usta
dziedziczki Zabuża – ci demokraci są wiecznie niepoprawni. Rozpoczęli to powstanie Bóg
wie po co i Bóg wie, dokąd by je byli zaprowadzili, gdybyśmy im zaraz z początku nie byli
wydarli kierownictwa z ręki. Podczas organizacji, która poprzedziła powstanie, trzymaliśmy
się oczywiście na uboczu. Demokraci robili swoje, ale my oczywiście, tout simplement257, nie
daliśmy pieniędzy, więc nie było ani broni, ani żadnych innych zapasów w chwili wybuchu.
Malgré cela, figurez-vous, madame, ces mauvaises têtes 258 nie dały się odwieść od swego,
musieliśmy tedy bon-gré mal-gré259 wziąść wszystko w nasze ręce, inaczej doczekalibyśmy
się byli rewolucji socjalistyczno-komunistyczno-kosmopolitycznej.
– Mon Dieu!260– zawołała pani Podborska – co też książę mówisz! Czy to być może! Po
doświadczeniach z r. 1846 miałżeby kto odwagę?...
– Je vous assure, madame261, że tu nie chodziło po nic innego, jak tylko o wyrżnięcie
szlachty i wielkich kapitalistów, o równy podział majątków, o zniesienie węzłów łączących
rodzinę i wszelkich wyobrażeń moralnych i religijnych. Dernièrement encore262, miałem sposobność spotkać się z podobnymi teoriami o parę mil stąd, u p. aptekarza w Błotniczanach...
P. Podborska była tak przerażona, że instynktowo przysunęła się do księcia Artura i poczęła go wypytywać o szczegóły agitacji socjalistyczno-komunistyczno-kosmopolitycznej.
– Mais, je vous dis madame263, to było coś gorszego niż Konwencja francuska!264 Może
jakich sześćdziesięciu zagorzałych komunistów, z oczyma zabiegłymi krwią, w czerwonych
koszulach, z sztyletami ukrytymi w cholewach, stało naokoło stołu, na którym aptekarz z
ogromnym pucharem rumu w ręku wznosił toast na śmierć wszystkich książąt, szlachciców i
szlachcianek, na zniesienie prawa spadkowego, na zaprowadzenie rozwodów dowolnych itd.
– Ależ to straszne, to okropne, ten człowiek sam przecież ma dzieci! Wszak nieprawda,
uważałeś zapewne książę, że ma podobno jakąś córkę?
– Ach tak – rzekł książę ze znudzonym uśmiechem w twarzy – ma jakąś tam córkę. Mais
elle partage ses idées!!265 – I książę rozśmiał się mocno.
– O, filut z księcia, coś to jest z tą córką! Vous dites donc266, że ona podziela jego idee?
Jużci nie o rozwodzie i nie o zniesieniu prawa spadkowego?
– Pas précisement267 o rozwodzie, ale... (tu książę uśmiechnął się znacząco), ale ta pełna
nadziei błotniczanka twierdzi i stara się udowodnić przykładem, iż nasze teorie o potrzebie
jakiego ślubu w ogóle są próżniaczym wymysłem, a potem ... potem rozwód już niepotrzebny.
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tout simplement (fr.) – całkiem po prostu.
Malgré cela, figurez-vous, madame, ces mauvaises têtes (fr.) – Pomimo to, niech pani sobie wyobrazi, te
szalone głowy.
259
bon-gré mal-gré (fr.) – chcąc nie chcąc.
260
Mon Dieu! (fr.) – Mój Boże!
261
Je vous assure, madame (fr.) – Zapewniam panią.
262
Dernièrement encore (fr.) – Niedawno jeszcze, ostatnio.
263
Mais, je vous dis madame (fr.) – Ale mówię pani.
264
Konwencja francuska – Konwent: zgromadzenie narodowe powołane drogą powszechnych wyborów w
drugiej, szczytowej fazie wielkiej rewolucji francuskie j. Od czerwca r. 1793 opanowany przez jakobinów Konwent – to rządy dyktatury rewolucyjnej.
265
Mais elle partage ses idées (fr.) – Ale ona podziela jego poglądy.
266
Vous dites donc (fr.) – Pan więc mówi.
267
Pas précisement (fr.) – Niezupełnie.
258
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– Ach, czy doprawdy? Panna Odwarnicka jest tedy ... emancypowaną panienką? – I ponieważ ciekawość wrodzona kobietom nad wszelką miarę obudziła się była w pani Podborskiej, zapytała dalej:
– Czy może usiłowała nawrócić księcia do swoich teoryj?
– Zadawała sobie wszelką pracę w tym kierunku, ale nie mogłem przecież żadnego z tych
sześćdziesięciu sankiulotów268 robić nieszczęśliwym!...
Okrzyk przerażenia ze strony pani Podborskiej przerwał dalszą mowę księcia. Wyciągnęła
rękę, wskazując na poręcz kanapki ogrodowej, na której siedział książę. Ten ostatni obrócił
się, wydał okrzyk, znamionujący także coś na kształt chwilowego ubytku cywilnej i wojskowej odwagi, i zrywając się z kanapki, cofnął się ku pani Podborskiej.
Za kanapką stał ów akademik kijowski, którego oryginał i fotografowaną kopię oglądaliśmy w domu pana Odwarnickiego w Błotniczanach. Był blady i drżący, a w ręku ściskał
konwulsyjnie jakieś narzędzie ogrodnicze, które znalazło się było przypadkiem obok kanapy.
Ani kropli krwi nie było w jego twarzy, a roziskrzonymi swoimi oczyma patrzył na p. Artura,
tak jak gdyby pragnął kilkoma haustami krwi książęcej przywrócić naturalny koloryt swoim
policzkom.
Pan Artur był także blady i gdybym twierdził, że nie trząsł się trochę, muza historii nazywałaby mię kłamcą i mściwe harpie i erynie269 zagnałyby mię kiedyś jeszcze do biura redakcji
»Dziennika Lwowskiego« pod pretekstem, że zasłużyłem sobie być współpracownikiem tego
nie ze wszystkim prawdomównego organu. Przyznaję tedy, że główny mój bohater trząsł się
ze strachu, zapominając, iż poziome to uczucie nie przypada bynajmniej do roli potomka Ruryków, Igorów i Włodzimierzów Wielkich270.
P. Mieczysław Kwaskowski, któremu droga wypadła była także na Zabuże, jak księciu
Arturowi, zajechał był przed ganek w chwili kiedy służba, korzystając z rozpoczętej przez p.
Podborskiego puli preferansa i z przechadzki jaśnie pani po ogrodzie, używała miłej poobiedniej sjesty. Nie zastawszy nikogo w przedpokoju i w salonie przytykającym do ogrodu, skierował on był swe kroki ku altance ogrodowej, skąd go dolatywały jakieś głosy. Tym sposobem stał się mimo woli słuchaczem sprawozdania, uczynionego przez p. Artura z wczorajszej
wieczornej zabawy u pp. Odwarnickich. Szanowni czytelnicy spostrzegli już zapewne, że
sprawozdanie to było nie we wszystkich punktach dokładne, a w niektórych przypominało
nawet owe sławne sprawozdanie »Dziennika Lwowskiego« ze zgromadzenia wyborców odbytego we Lwowie dnia któregoś tam czerwca r. 1869 271. P. Kwaskowski, nie ostrzelany jeszcze z praktykowanym przez demokracko-książęcych publicystów sposobem podawania sprawozdań, rozgniewał się mocno, tak mocno, że nie mógł znaleźć słów na wypowiedzenie swego oburzenia. Dziwi mię mocno, iż młodzieniec ten, jakkolwiek biegły w medycynie, nie starał się w podobnych wypadkach stłumiać swoich wzruszeń – my tu w Galicji zachowujemy
pod tym względem lepiej przepisy higieny, inaczej musielibyśmy chorować na żółtaczkę, ile
razy Bolesławita wyda Rachunki lub »Omnibusa« albo ile razy »Organ Demokratyczny« chce
w nas wmówić to i owo272. Tego ostatniego uniewinnia przynajmniej to, że ma młodych
współpracowników, którym pozwala „ćwiczyć się w koncepcie”, ale Bolesławita nie potrze268

sankiuloci – nazwa nadawana rewolucjonistom z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, później ogólnie
rewolucjonistom.
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harpie i erynie – w mitologii greckiej uosobienie drapieżności i boginie zemsty.
270
Książęta Swiatopełk Czetwertyńscy wywodzili swój ród od książąt ruskich.
271
Chodzi tu o zgromadzenie wyborców na podwórzu ratusza lwowskiego, na którym to zebraniu wyrażono
votum nieufności Florianowi Ziemiałkowskiemu i Agenorowi Gołuchowskiemu. Zebranie odbyło się 27 czerwca roku 1869 i było triumfem polityki „zasadniczej” zwolenników Smołki.
272
Zarówno Kraszewski w Rachunkach (wydawanych pod pseudonimem Bolesławity rocznych przeglądach
spraw polskich za lata 1866–69) i w »Omnibusie« (periodyku wydawanym w r. 1869), jak »Dziennik Lwowski«
atakowali ostro Gołuchowskiego i Ziemiałkowskiego, zarzucając im ugodowość. Ataki te godziły również w
popierającą tych polityków »Gazetę Narodową« i o to niewątpliwie chodzi Lamowi.
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buje już tego ćwiczenia. Byłoby tedy o co się gniewać, gdyby nie nasza niezrównana cierpliwość galicyjska, której nie miał p. Kwaskowski i której mieć nie mógł tym bardziej, że według dawniejszych naszych spostrzeżeń panna aptekarzówna z Błotniczan nie była mu bynajmniej obojętną, a p. Artur niezbyt godziwie obszedł się właśnie z jej reputacją.
Chwilę trwała owa niema scena, podczas której niepomny swoich rycerskich przodków
książę stał tak blisko pani Podborskiej, jak tylko to być mogło tez obrażenia przyzwoitości, a
Ukrainiec ściskał w rękach motykę i drgającymi konwulsyjnie ustami usiłował bezskutecznie
wymówić, co miał w myśli i w sercu.
Milczenie przerwała pani Podborska, pytając z zimną krwią i trochę „z góry” p. Kwaskowskiego, czego sobie życzy?
– Rad bym, jeżeli pani pozwoli, pomówić z tym ... panem – odparł tenże stłumionym od
gwałtownego wzruszenia głosem.
– Ten pan jest naszym gościem; z nieznajomymi, którzy przybywają do naszego domu,
rozmawia zwykle mój mąż. Chciej się pan tedy udać do mego męża – jest on w pokoju, do
którego prowadzą z sieni drzwi na lewo...
Książę błogosławił w duchu panią Podborskę, która tak widocznie stawała po jego stronie,
zmiarkowawszy niezbyt łagodne i towarzyskie zamiary nowego przybysza. Rzucał on podejrzliwe spojrzenia na ową motykę, wymowniejszą od wszystkich słów, jakie by mógł był
wyrzec wzburzony Ukrainiec – obliczał jej kaliber i prawdopodobny efekt, gdyby była użytą
jako pocisk lub jako broń sieczna, a zważywszy to wszystko, nie mógł się oprzeć myśli, iż
niektóre Galicjanki mają grubo więcej rozumu i uczucia, niż się spodziewał.
P. Kwaskowski, jako człowiek dobrze wychowany, rozbrojony był zupełnie obecnością
kobiety, a czując, że niepodobna mu będzie wstrzymać się dłużej od gwałtownego wybuchu,
wolał nie mówić wcale, skłonił się pani Podcorskiej i poszedł szukać jej męża.
Książę Artur odetchnął swobodniej po jego odejściu i wpadł natychmiast w to rycerskie
oburzenie, z którym od samego początku całej sceny byłoby mu było więcej do twarzy.
– Quelle insolence!273 – zawołał. – Czy uważałaś pani, jaką impertynencką minę ma ten
chłopoman kijowski? Gdyby mnie nie była wstrzymywała obecność pani, byłbym mu grubo
natarł uszu, ale tak, obowiązkiem moim było d’accourir à votre securs274, bo wydawało mi
się, iż chce panią zamordować!
– Ach, niezmiernie wdzięczna jestem księciu, że gotów był mnie zasłonić od jego brutalstwa! Więc tak tedy wyglądają ci sławni „chłopomani” kijowscy!
– Tak, pani, a to jest jeden z najzajadlejszych i najniebezpieczniejszych. Ręczę, że nim
zajechał do dworu, był już na wsi i sondował usposobienie chłopów.
– Nie radziłabym mu tego – ale zawsze jest to jakieś bardzo podejrzane indywiduum i
muszę powiedzieć Zdzisiowi, aby go natychmiast i jak najdalej wytransportował z Zabuża. U
nas chłopstwo jest trochę niesforne i tego tylko nam jeszcze nie stało, by panowie kijowianie
rozpoczęli tu swoją propagandę! – Mówiąc to pani Podborska w towarzystwie p. Artura szybkim krokiem udała się do domu, gdzie natychmiast przywołano „Zdzisia” i dano mu należyte
instrukcje.
„Zdzisio” był jakiś niespokojny i nieśmiały, jak gdyby miał coś do powiedzenia, a bał się
żony. Pani Podborska spostrzegła to i zapytała, co mu jest takiego?
– Widzisz, moja rybko, ten jakiś pan Kwaskowski przyszedł do mnie z dziwnym żądaniem. Oświadczył, że ma mnie za człowieka honoru i za Polaka i że, jako człowiek honoru i
Polak, nie mogę mu odmówić przysługi, o którą jako zupełnie nieznajomy w Zabużu nikogo
innego prosić nie może. Po prostu, chce wyzwać księcia na pojedynek i chce, ażebym mu
sekundował!
273
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Quelle insolence (fr.) – Co za bezczelność.
d’accourir à votre securs (fr.) – przyjść pani z pomocą.
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– Co, pojedynek, podczas powstania – zawołała pani Podborska – w chwili kiedy potrzeba
nam krwi dla ojczyzny! Jak mogłeś nawet słuchać podobnej propozycji?
Pan Artur był tego samego zdania i czując się potrzebnym dla „sprawy”, oświadczył stanowczo, iż wyzwania nie przyjmuje, zwłaszcza że, jak twierdził, przeciwnik jego jest un
homme de rien275, bardzo podejrzanego pochodzenia i jeszcze bardziej podejrzanej konduity276. Pan Podborski uznał, że to rozumowanie jest najsłuszniejszym w świecie, i panowie
naczelnicy powiatowi, których zawezwano także do rady, potwierdzili to najzupełniej, osobliwie gdy im pani Podborskawytłumaczyła różnicę, jaka zachodzi między k s i ę c i e m, tj.
jednym z „naszych”, a chłopomanem z Kijowa. Uradzono tedy wyprawić p. Kwaskowskiego
natychmiast z Zabuża i polecono p. Zdzisławowi wykonanie tej uchwały. Po długich tedy
dysertacjach i rozprawach z p. Podborskim pan Kwaskowski wraz z źle stłumioną wściekłością swoją musiał wsiąść do bryczki i jak niepyszny wyjeżdżać z domu, gdzie książę pozostał
pod opieką samego pana komisarza wojennego i jego światłej małżonki.
Ale wyjeżdżając Ukrainiec, na mocy natury swej, jak wiadomo, nie mniej zawzięty od
najzawziętszego Mazura, poprzysiągł sobie, że nigdy p. majorowi Warze nie zapomni jego
rozmowy z panią Podborska. Nie możemy się dziwić, że wielka część żalu jego spadła także
na pośrednich uczestników zajścia, jakie miał w Zabużu, i że chłopomańska niechęć do
„szlachciców” wzmogła się w nim od chwili, gdy miał, słuszny lub urojony, osobisty powód
do tego. Wszystkie nasze teorie rozwijają się najsilniej pod wpływem takich pobudek. Wszak
twierdzą, że pewien wielki demokrata lwowski chciał właścicielom tabularnym w Galicji
odebrać bez wynagrodzenia propinację za to, że mu Wydział Krajowy nie chciał przyznać
szlachectwa. Twierdzą także, że kronikarz lwowski »Gazety Narodowej« dlatego polemizuje
tak zawzięcie z »Irydą«277, ponieważ redakcja tego artystyczno-ogrodniczego pisma jako
premię za r. 1868 przysłała mu tylko jeden ogórek, a każdemu innemu abonentowi po dwa.
Tak to często małe i znikome przyczyny miewają bardzo wielkie skutki.
Książę Artur, uwolniony od p. Kwaskowskiego, nie czuł najmniejszego wyrzutu sumienia
z powodu swojego niesumiennego opowiadania o pannie Katarzynie Odwarnickiej, której
ojcu zawdzięczał swoje uwolnienie ze szponów pana Finkmanna. Na powszechne żądanie
powtórzył on nawet przy herbacie całą swoją relację, uzupełniając ją coraz nowymi szczegółami, tak że zbiór wszystkich szczęśliwych przygód Don Żuana 278 wydawał się niczym w
porównaniu z jego powodzeniami romansowymi w Błotniczanach. Pani Podborska przejęta
była zgrozą, jej cnotliwe wyobrażenia buntowały się przeciw obrazowi socjalistycznokomunistycznego zepsucia, jaki jej kreślił żywymi farbami p. Artur. Panowie kładli się od
śmiechu i uchwalili w końcu, że „to cała p s i a j u c h a ten Koroniarz” – nie wtajemniczono
ich bowiem jeszcze w białoruskie pochodzenie księcia Artura. Zgodzono się zresztą unisono
na ten pewnik, że agitacje rewolucyjne prowadzą wprost do obalenia całego porządku społecznego, do rozwiązania stosunków rodzinnych itd. Najwięcej i najobszerniej rozwodziła się
nad tym pani Podborska, póki panowie sąsiedzi nie poszli znowu do preferansa i nie zostawili
jej na straży moralności i porządku społecznego sam na sam z p. Arturem.
Według wszelkich zasad i prawideł kunsztu powieściopisarskiego nie powinno się do
opowiadania wtrącać epizodów nie mających żadnego związku z całością powieści. Oprócz
tego, ma być rzeczą wielce naganną wydobywać na jaw szczegóły odnoszące się do życia
prywatnego i rozgłaszać takowe drukiem, chociażby te szczegóły tyczyły się osób zajmujących wysokie stanowisko publiczne, czy to w organizacji narodowej, czy narodowo275

un homme de rien (fr.) – człowiek bez znaczenia, zero.
konduita (z fr.) – zachowanie, prowadzenie się.
277
»Iris« – „czasopismo poświęcone ogrodownictwu, sadownictwu, sztukom pięknym”, jak głosił podtytuł,
miesięcznik wychodzący we Lwowie, w latach 1868–69, pod redakcją Ludwika Pierożyńskiego. Lam wyśmiewał to pismo bezlitośnie w swych kronikach za niski jego poziom.
278
Don Juan – legendarna postać hiszpańskiego śmiałego wolnomyśliciela i zdobywczego kochanka, bohatera licznych utworów literackich, m. in. Moliera i Byrona.
276
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demokratycznej, czy towarzysko-konsumpcyjnej. Jeżeli się ma wydać sąd o mężu publicznym, powinno się mówić zawsze tylko o jego czynnościach publicznych, a nie o tym, że np.
kiedyś tam zgrał się na giełdzie albo że się za młodu nie nauczył ortografii, albo że zostaje
pod pantoflem jejmości dobrodziejki itd. Może się bowiem przytrafić, że ktoś w niestosownej
chwili liczy na podwyżkę kursu jakich akcyj, że całą swoją gotówkę obróci na kupno tych
papierów i jeszcze wielką liczbę współobywateli namówi do brania udziału w spekulacji
obiecując im jak najlepsze powodzenie, i że cała spekulacja giełdowa skończy się tak fatalnie,
jak interes śp. Zabłockiego z mydłem. Ale jeżeli później ten sam przedsiębiorca obmyśli plan
niemniej genialnej spekulacji p o l i t y c z n e j, jeżeli staje na mównicy i wzywa współobywateli, by pomyślność kraju postawili na jedna kartę, zapewniając ich tym samym proroczym
duchem i tonem co pierwej, że wygrana jest pewna, to nie wolno robić porównań między
pierwszym wypadkiem a drugim, nie wolno ostrzegać, że prorok tego rodzaju nie zasługuje
na więcej wiary jak stuletni kalendarz Knauera279, bo to byłoby wdzieraniem się w szczegóły
życia prywatnego, plugawym miotaniem się mężów, których otacza cześć publiczna, znaną
sztuczką »Gazety Narodowej« albo jej kronikarza niedzielnego, poniewieraniem zasług itd.,
itd.280.
Rozważywszy wszystkie te złote prawidła historiograficznego i publicystycznego rzemiosła i rozważywszy oprócz tego, że równie nieprzyjemnym jest narazić się na moralne ujęcie
swego kołnierza ze strony demokracji narodowej, jak i na konserwatywne, podporządkujące
pociski eines gefährlichen Duellanten281 – rozważywszy dalej, że p. Podborski, jakkolwiek
nigdy w życiu nie drukował Listów otwartych, był w istocie ein gefährlicher Duellant i już w
dwudziestym piątym roku życia miał pięć rozpraw honorowych, z których każda skończyła
się śniadaniem u Żorza282 – rozważywszy na koniec, że porcja majonezu z pulardy u Żorza
kosztuje 60 centów, a butelka Roederera283 5 złr., i że dochód z moich posiadłości tabularnych
nie pozwalałby mi takiego zbytku – rozważywszy to wszystko, pomijam podrzędne okoliczności towarzyszące dalszemu pobytowi p. Artura w Zabużu i zapisuję tutaj tylko ważny historyczny fakt, iż w opinii komisarza wojennego p. Podborskiego tenże p. Artur stał się wkrótce
ideałem tego wszystkiego, co może być pięknym, doskonałym i podziwienia godnym w majorze organizacji narodowej, wytwarzającej oddziały „szachujące”. Nie da się zaprzeczyć, że p.
Zdzisław Podborski szedł w tej mierze poniekąd za zdaniem
p a n i Podborskiej i że w
ogóle autonomiczne małżeńskie prawa tego światłego i wpływowego obywatela podobne
były niezmiernie do autonomii galicyjskiej. Naszemu sejmowi wolno np. wypowiedzieć, iż
nie uważa ustaw grudniowych284 za zupełnie doskonałe, ale skoro korzysta z tej wolności,
grożą mu rozwiązaniem. P. Podborskiemu w o l n o było mieć własne zdanie o ludziach i
przedmiotach, ale nadużycie tej wolności groziło nastęstwami, których unikał tak starannie,
jak nasi posłowie unikają konieczności poddania się nowemu wyborowi. Poseł może nie być
powtórnie wybranym, a mąż wypędzony przez żonę może nie znaleźć „gruntu”, do którego by
mógł „przystać”. Ponieważ Zabuże było bardzo pięknym kawałkiem gruntu, więc p. Podborski, przystawszy raz do niego, trzymał się go mocno i ze wszystkich praw przysługujących
279

Stuletni kalendarz Knauera – kalendarz opracowany w w. XVII przez mnicha z opactwa cystersów w
Dolnej Frankonii, wielokrotnie przedrukowywany w w. XVIII i XIX.
280
Aluzja dotyczy afery Franciszka Smolki, który w roku 1863 stracił w grze na giełdzie cały majątek, angażując jakoby także cudze pieniądze. Smolka usiłował wtedy popełnić samobójstwo. Do afery tej porównuje Lam
ryzykowną grę polityczną Smolki, występującego w roku 1868 z koncepcją federalizmu.
281
ein gefährlichen Duellanten (niem.) – niebezpieczny pojedynkowicz.
282
Żorż (George) – najlepszy hotel i restauracja we Lwowie.
283
Roederer – gatunek wina.
284
– mowa tu o utrzymanej w duchu centralistycznym konstytucji z grudnia 1867 roku. Gdy powołując się na
klauzulę tej konstytucji sejm galicyjski przygotował antycentralistyczną rezolucję, władze wiedeńskie groziły
rozwiązaniem sejmu.
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zwykle mężem wykonywał bez wszelkiej kontroli tylko prawo wyboru śrutu do dubeltówki,
gdy szedł na polowanie, i prawo ukarania swego wyżła – to ostatnie oczywiście tylko w nieobecności pani dobrodziejki, jako należące jedynie do „poruczonego zakresu jego działania”.
Bądź co bądź, p. Podborski stał się zapalczywym zwolennikiem i trąbą sławy p. Artura i w
krótkim czasie cała bliższa i dalsza okolica wiedziała o tym i wierzyła silnie, że p. major Jan
Wara powołanym jest przez Opatrzność do spełnienia cudownie wielkich czynów, iż los ojczyzny można śmiało złożyć w jego ręce i że „takich ludzi jak najwięcej nam potrzeba”.
Po tych przedwstępnych czynnościach postanowiono, iż wypada skomunikować p. majora
z jaśnie wielmożnym naczelnikiem obwodu, p. Cybulnickim z Cybulowa, ażeby obaj ci naczelnicy, cywilny i wojenny, przedsięwziąść mogli wspólnie wszystko, cokolwiek okaże się
potrzebnym w celu kompletnego zaszachowania Moskwy. Dla uniknięcia przypadków podobnych jak z p. Asakasowiczem, uchwalono, iż sama pani Podborska odwiezie księcia do
Cybulowa. Zaprzężono cztery konie do krytego kocza z forderdachem285, woźnica i lokaj
przebrali się w najnowsze liberyjne kaszkiety z galonami, w czarne fraki i migdałowe kamasze, pan Podmorski z polecenia pani Podborskiej dał jeszcze w twarz pokojówce, ponieważ
omal nie zapomniała zapakować pudełka z ubraniem na głowę, bez którego ta ważna podróż
nie osiągnęłaby może była w zupełności swego patriotycznego celu, i p. major wraz z panią
Podborską puścił się w drogę do Cybulowa, mając w swym zbiorze oprócz fotografij pani
Szeliszczyńskiej i parny Trzeszczyńskiej jeszcze trzecia, daną mu na pamiątkę chwil tak
przyjemnie, jak twierdził, spędzonych w Zabużu. Fotografa ta przedstawiała p. Podborskę i
dzięki grzeczności niezrównanego Szajnoka286 podobną była tylko ze stroju do swojego oryginału, z twarzy zaś przypominała raczej jakąkolwiek inną, oczywiście nieco młodszą osobę.
Książę zachwycał się atoli niezmiernym podobieństwem wizerunku i zaręczał, że nawet w
Paryżu nie widział fotografii tak wiernie oddającej nie tylko rysy, ale cały wyraz twarzy –
żałował tylko, iż pomimo tych zalet utwór Szajnoka przedstawiał panią Podborskę przynajmniej o jakich dziesięć lat starszą, niż była w istocie. Po czym rozmowa przeszła na temat pięknych twarzy w ogóle, a piękności paryskich i warszawskich w szczególności, i zwróciwszy
się na koniec ku Galicjankom, potrąciła nawiasem o pannę aptekarzównę w Błotniczanach, o
jakobinizm, komunizm i demoralizację. Książę mówił wiele o zgubnym wpływie nowoczesnych romansów francuskich i ubolewał, iż dla tej „niższej” klasy ludzi nie tłumaczą u nas
Veuillota zamiast pani George Sand287. Stanąwszy w ten sposób powtórnie na straży moralności publicznej pani Podborska i książę Artur zgodzili się, iż „dla nas” teorie pani Sand, nie
podające uczuć serca ludzkiego żadnej kontroli rozumu i sumienia, nie są bynajmniej niebezpieczne, albowiem „my” mamy już we krwi i ssiemy z mlekiem matki pojęcia wzniosłe i
szlachetne, które nas chronią od upadku. Zepsuć „nas” tedy nie może, ale tylko rozerwać
przyjemnie taka trafna i głęboka analiza serca, jaką znajdujemy w Indianie. Pani Podborska
przyznała, że analiza ta jest rzeczywiście nader trafną i że kobieta rzeczywiście znajduje się
nieraz w położeniu, w którym... Tu westchnęła głęboko. – Ach, ja panią rozumiem! – rzekł
książę zwracając oczy i ujmując czule dłoń szanownej matrony, na której twarzy malowało
się pomieszanie pełne czterdziestoletniego przynajmniej wdzięku. – Ach, książę... – odpowiedziała, ale w tej chwili kocz stuknął gwałtownie, przesadzając jakiś mostek, woźnica trząsł z
bicza i ekwipaż zabużański zajechał majestatycznie przed ganek dworu jwgo Cybulnickiego
w Cybulowie.
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kocz z forderdachem – powóz półkryty.
Szajnok – znana lwowska firma fotograficzna.
287
Louis Veuillot (1813–1883) – francuski pisarz i publicysta katolicki, przeciwstawiany jest tu George Sand
(1803 –1876, prawdziwe nazwisko Aurora Dudevent) – pisarce propagującej w swoich powieściach idee socjalizmu utopijnego i broniącej równouprawnienia kobiet; Indiana (1832), jeden z pierwszych utworów George
Sand, jest romantyczną historią miłości młodej Kreolki.
286
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Szanowni czytelnicy raczą mi uwierzyć, że rad jestem niezmiernie z powodu, iż p. major i
p. komisarzowa wojenna w tej właśnie chwili stanęli u kresu swojej podróży. Jestem tak mało
biegłym w „analizie tajników serca ludzkiego”, że nie rozumiem nawet, dlaczego i jak książę
Artur zrozumiał tak łatwo panią Podborską. Byłbym tedy w największym ambarasie, gdyby
mi przyszło było rozumieć jeszcze bliżej serce tej czcigodnej damy i tłumaczyć się z tego
następnie przed szerszą publicznością. Szczęściem jesteśmy już w Cybulowie i możemy
przypatrzyć się spotkaniu dwóch wielkich mężów na polu wyższych nierównie zagadnień
umysłu ludzkiego niż znajomość serca oparta na moralnej tegoż anatomii – na polu wspólnej
pracy około organizacji oddziałów szachujących, dostawy sucharów i prowiantu wszelkiego
rodzaju, jako też innych nie mniej ważnych prac obywatelskich, wśród których rozwija się
dalszy szereg zadziwiających przygód i niezwykłych czynów mego bohatera.
Dla zachowania chronologicznego porządku w moim opowiadaniu zmuszony jestem zapisać jeszcze na tym miejscu, że tego samego dnia, kiedy p. Artur w towarzystwie pani Podborskiej przybył do Cybulowa, doszła panią Szeliszczyńskę we Lwowie pognębiająca wiadomość, iż urząd powiatowy w Błotniczanach przytrzymał Francuza, pana Henri de LarocheChouart, vicomte de Tourne-Broche et baron de Barcarolles. Piękna nasza lwowska znajoma,
wraz z piękniejszą jeszcze pasierbicą swoją, przerażona była tą wieścią w najwyższym stopniu, a nie wiedząc jeszcze, jaki obrót wzięło uwięzienie p. Artura, postanowiła poruszyć niebo
i ziemię, by go uwolnić. Z tego powodu, mimo rzęsistego deszczu, który dnia tego padał we
Lwowie, i mimo wszelkich niedogodności, jakie przedstawia podróż po Galicji dla każdego,
kto nie pragnie za pomocą ćwiczeń ascetycznych, głodu, złych noclegów itp. zasłużyć na
wieczne zbawienie – o godzinie czwartej po południu wyjeżdżała jedną z południowych rogatek lwowskich trzykonna kareta z dzwonkami, własność pewnego brykarza z ulicy św. Anny, a w niej siedziały owe dwie zapłakane i zaniepokojone nasze znajome, wychylając się co
chwila przez okno i pytając przechodniów, czy daleko jeszcze do Błotniczan?

83

ROZDZIAŁ VII
W KTÓRYM KSIĄŻĘ ARTUR OBEJMUJE WAŻNĄ MISJĘ UŚMIERZENIA
CZERWONEJ OPOZYCJI W OBWODZIE CYBULOWSKIM I ZALICZONYM JEST W
POCZET WYSOKIEJ SZLACHTY KRÓLESTW GALICJI I LODOMERII WRAZ Z
WIELKIM KSIĘSTWEM KRAKOWSKIM
Pan hrabia Cyprian Cybulnicki, właściciel Cybulowa – majętności, której nazwę pozwoliłem sobie rozciągnąć na cały obwód obejmujący Błotniczany, Zabuże i inne niemniej ważne
punkta wchodzące w obręb tej powieści – pan hrabia Cyprian Cybulnicki, powiadam, był nie
tylko naczelnikiem swojego obwodu, ale był oraz pierwszym jego i największym światłem.
Jakkolwiek od niedawnego dopiero czasu osiadł był w tych stronach, odziedziczywszy
majątek po dalekim jakimś kuzynie, stał się już był jednakowoż człowiekiem popularnym i
gdyby wybory do sejmu nastąpiły były po jego przybyciu, a nie przedtem, byłby niezawodnie
posiadł krzesło poselskie, albowiem obwód cybulowski, idąc w tej mierze za zdaniem naczelnika p o w i a t u cybulowskiego, pana Bogdana Kołdunowicza, wybierał zawsze do sejmu
„Piasta”, tj. męża osiadłego w obwodzie, na przekór »Gazecie Narodowej«, która forytowała
zwykle do tej godności jakichś adwokatów, uczonych, profesorów i literatów.
Szlachetna miłość własna obywateli obwodu cybulowskiego nie mogła jednak znieść tego, by kto inny aniżeli „Piast” reprezentował w sali gmachu Skarbkowskiego288 zbiorowy
rozum stanu wszystkich stu dwudziestu c y b u l u s ó w, którym przysługiwało prawo wyboru w tym okręgu, i dlatego też, bez względu na wyznanie wiary i na barwę polityczną, wybierano zawsze trzech „Piastów”, tym jedynie kierując się względem, by wybrani w mniejszym
od współobywateli swoich stopniu uosabiali w sobie ów ideał hreczanojęczmiennej samorodności, do którego mniej więcej całe szanowne grono wyborców było
zbliżone.
Ideał ten polegał na zupełnej i konsekwentnej negacji wszystkich zdobyczy rozumu ludzkiego, począwszy od wynalezienia pisma przez Fenicjan i cyfr decymalnych przez Arabów, a
skończywszy na parze, telegrafach, sztucznych nawozach, spółkach komisowych i tym podobnych nowościach zagranicznych, bez których obchodzili się nasi ojcowie i – dobrze im
było. Jakkolwiek tedy zbawienny ten kierunek pojęć i wyobrażeń przeważał w całym obwodzie i był ojcom niejako gwiazdą przewodnią przy wychowaniu synów, to nie dało się zaprzeczyć, iż poza obwodem cybulowskim ludzie przywiązują niejaką wagę do znajomości małego, jako też wielkiego abecadła tudzież do biegłości w pierwszych działaniach arytmetycznych – a ponieważ wlazłszy między wrony, trzeba krakać jak i one, więc do reprezentowania
obwodu na zewnątrz wybierano zwykle takich właścicieli tabularnych, którzy oprócz czystszego cokolwiek ekstraktu tabularnego289 posiadali także niejaką wprawę w wyszczególnionych powyżej, zresztą z gruntu zbytecznych i niepotrzebnych praktykach.
Liczba obywateli odpowiadających wszystkim tym warunkom była nader ograniczoną i
dlatego to, ku wielkiemu zdziwieniu całej Galicji, niemniej jak innych ziem polskich, obwód
cybulowski w pewnej chwili, gdy wszystkie oczy były nań zwrócone i gdy wszyscy oczekiwali, do jakiego stronnictwa on się przychyli, absolutną i niezmierną większością głosów wybrał jednego czarno-żółtego290, a jednego ultra-czerwonego posła
Jeżeli pan hr. Cybulnicki nie pozyskał tych głosów dla siebie, pochodziło to stąd, że jak
powyżej wspomniałem, nie był on z dziada i pradziada osiadłym w obwodzie. Natomiast
przyjęto bez szemrania i opozycji jego nominację na naczelnika organizacji narodowej w
288
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Sejm galicyjski obradował we Lwowie w sali balowej teatru fundacji im. St. Skarbka.
ekstrakt tabularny – wypis z hipoteki.
290
Poseł czarno-żółty tzn. ugodowiec (barwy czarno-żółte były kolorami flagi Austro-Węgier).
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ośmiu przyległych powiatach i tylko mała liczba malkontentów – ludzi czerwonych, ma się
rozumieć – niezadowoloną była z tego wyboru.
Nie pojmuję zresztą, co ta, chociażby i tak mała liczba opozycjonistów mogła mieć przeciw naczelnictwu hr. Cybulnickiego? Był to najprzód człowiek, według nowomodnych,
dziennikarskich wyobrażeń, postępowy. Dość powiedzieć, że na przestrzeni stu mil kwadratowych, z ludnością około 300 000 dusz różnego rodzaju, wieku i zatrudnienia, znajdowała
się jedna tylko biblioteka w Cybulowie. Na tejże samej przestrzeni nikt nie wiedział, że przed
Sobieskim panowali w Polsce Wazowie, a jeszcze dawniej Jagiellonowie, a jeszcze dawniej
Piastowie – oprócz pana Cybulnickiego. Oprócz tych wiadomości posiadał pan Cybulnicki
jeszcze wiele innych i śmiało mógł uchodzić za dwunożną, chodzącą encyklopedię, na
wszystkich kartkach zadrukowaną, podczas gdy jego sąsiedzi, oprócz oprawy w cielęcą skórkę, żadnego innego podobieństwa z jakąkolwiek książką nie przedstawiali.
Przy tym, co się tyczy zewnętrznej prezentacji, obywatel ten miał prawdziwie imponujące
przymioty. Jego przenikające, siwe oczy, twarz dyplomatycznie ogolona, poważna mina i
wielka pewność siebie nakazywały cześć i poszanowanie – sam p r e z y d e n t m i a s t a
K r a k o w a, kiedy oparty jedną ręką o stolik i z głową ku sufitowi zadartą, odsyłał
b u r m i s t r z a l w o w sk i e g o wraz z jego radnymi do swojego kancelisty po bilety na
pogrzeb Kazimierza Wielkiego291, nie mógł być podobniejszym do ważnej jakiej figury jak
pan hrabia Cybulnicki, gdy dawał audiencje podrzędnym istotom, takim np. dzierżawcom z
sąsiedztwa, budowniczym, aptekarzom, rządcom dóbr i tym podobnej kanalii, pełniącej drobniejsze funkcje w organizacji narodowej. Dodajmy do tego, że p. prezydent jest pierwszym
„panem krakowskim” w swoim rodzie, a hrabia Cybulnicki musiał mieć przynajmniej jednego drążkowego kasztelana292 między swoimi przodkami, inaczej byłby tylko baronem, a nie
hrabią. Wszystko tedy przemawia za nim jako za najgodniejszym naczelnictwa w obwodzie i
jest rzeczą prawie niewytłumaczoną, co też opozycja cybulowska mogła mieć przeciw niemu?
Dowiemy się może później o pobudkach i o składzie tej opozycji; na teraz skonstatujemy
jedynie, że była ona oczywiście „czerwoną” i że zarzucała panu naczelnikowi obwodu zbyt
ścisłe stosunki z c.k. władzami obwodowymi, i że nie podobała się jej zażyłość i przyjaźń
łącząca narodowego naczelnika obwodu z c.k. starostą obwodowym. Gdyby opozycja była
miała cokolwiek więcej zmysłu politycznego, byłaby może spostrzegła, iż p. hrabia Cybulnicki przeczuwa nową erę i że jest tylko poprzednikiem hr. Golejewskiego293, tak jak św. Jan
Chrzciciel był poprzednikiem Chrystusa Pana. W istocie wielki ten, a zapoznany mąż stanu w
r. 1863 zdawał się czytać w przyszłości, jakby w Liście otwartym posła kołomyjskiego, i szukał tego zetknięcia się z rządem, któremu zawdzięczamy wszystkie nasze dzisiejsze zdobycze.
Ale o tym potem. Dosyć dla nas w tej chwili, że p. hrabia Cyprian był naczelnikiem obwodu i
że oprócz trosk połączonych z tą funkcją miał jeszcze na swojej głowie walkę z opozycją obwodową.
Przybycie pani Podborskiej z księciem Arturem wywołało w Cybulowie ów nieunikniony
ruch lokajów i pokojówek, od którego zaczyna się każda wizyta na wsi, po czym w salonie,
gdzie czym prędzej pozdejmowano białe pokrowce z czerwonych aksamitnych fotelów i kanap, nastąpiła uroczysta prezentacja pana majora i pani Podborska, po kilku wzmiankach o
pogodzie itp., zbliżyła się do pana naczelnika obwodu, by go poinformować po cichu o niepospolitym znaczeniu i o wysokich zaletach gościa, którego z sobą przywiozła. Pan naczelnik
zachwycony był wszystkim, co słyszał o panu Arturze, i zgadzał się zupełnie z panią Podbor291

W lipcu 1869 roku odbył się w Krakowie uroczysty pogrzeb odnalezionych w katedrze na Wawelu zwłok
Kazimierza Wielkiego. Sprawa ta stała się pretekstem do wygrywania partykularnych ambicji między Krakowem i Lwowem. Prezydentem Krakowa był wtedy znany lekarz Józef Dietl.
292
Prezydent Krakowa, dr Józef Dietl, został w r. 1869 członkiem austriackiej Izby Panów, wyższej izby
parlamentu; drążkowy kasztelan – w dawnej Polsce najniższa godność dająca miejsce w senacie; kasztelanów
zwano również „panami” (np. pan krakowski), stąd aluzja do poprzedniego określenia Dietla.
293
– Antoni Golejewski, zob. rozdz. II, przyp. 6.
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ską, iż podobny reprezentant władz powstańczych z Królestwa, jak major Jan Wara, przyczynić się może nader dzielnie do uśmierzenia „czerwonej” opozycji w obwodzie cybulowskim i
naprowadzić ją na dobrą drogę. Rozmowa z „księciem” Arturem utwierdziła jeszcze bardziej
p. naczelnika w tym mniemaniu. Książę zgadzał się z nim zupełnie, iż powstanie robi się tylko dla demonstracji, dla poparcia „akcji dyplomatycznej”, prowadzonej przez tych, którzy z
urodzenia i z natury rzeczy przeznaczeni są na to, by w imieniu narodu przemawiali do gabinetów i dworów europejskich.
– Czerwoni – mówił książę – mierosławczycy, socjaliści, chcieliby nas pchnąć na bezdroża rewolucji socjalnej, a najumiarkowańsi między nimi pragną, ażebyśmy wytężyli wszystkie
nasze siły na raz i uderzyli nimi na Moskwę. Ale to jest oczywisty nierozum. Mając dwanaście oddziałów zorganizowanych, możemy co miesiąc jeden z nich wysyłać za granicę i tym
sposobem o rok cały przedłużyć powstanie, podczas gdy wysyłając wszystkie razem, postawilibyśmy na jedną kartę wszystko, co mamy.
Nie było nikogo, kto by chciał zaprzeczyć temu i przedstawić odwrotną stronę medalu, to
jest, że uderzając na raz i na wszystkich punktach, można osiągnąć jakiś skutek, podczas gdy
wysyłając po paręset ludzi co kilka tygodni, marnuje się krew i pieniądze – nie swoje. A ponieważ nikt się nie sprzeciwiał, więc pan naczelnik obwodu i pan major podali sobie ręce wyrażając sobie nawzajem uznanie, iż doskonale pojęli, jak należy prowadzić powstanie. Następnie pan naczelnik obwodu wyłuszczył panu majorowi, że w obwodzie cybulowskim, mimo doskonałego ducha panującego między obywatelstwem, tu i ówdzie czerwona opozycja
podnosi swoją niesforną i nieposłuszną głowę. Niekontenci są z komitetu, ze sztabu, z urzędników narodowych – chcieliby oczywiście wziąć władzę w swoje ręce. Pan naczelnik wyraził
nadzieję, iż pan major pomoże mu uśmierzyć te bunty, albowiem powodzenie sprawy publicznej wymaga przede wszystkim karności. Pan major oświadczył najzupełniejszą ze swojej
strony gotowość do popierania pana naczelnika w jego zbawiennych dążnościach.
Zupełna zgodność zapatrywań się pana majora i pana hrabiego na sprawy publiczne sprowadziła wkrótce rozmowę na inne przedmioty, bo nie dała powodu do żadnej dyskusji. Mówiono tedy o tym i o owym, o konieczności wstrzymania się od podróży do wód, w jakiej byli
państwo Cybulniccy z przyczyny ważnych czynności poruczonych hrabiemu Cyprianowi, i o
kuzynach pani Podborskiej, hrabiach ...skich, ...ckich i ...ach. Książę Artur zajmował się
mocno wszystkimi tymi szczegółami, albowiem – jak wspomniał nawiasem, przepędziwszy
większą część życia za granicą, we Francji i Włoszech, nie miał prawie wyobrażenia o stosunkach „towarzyskich” w kraju. Pan hrabia Cyprian wypytywał go nawzajem o różne rodziny arystokratyczne polskie, mieszkające za granicą, i otrzymywał odpowiedzi, które świadomego rzeczy musiały przekonać jak najmocniej o wysokich związkach księcia Artura i o jego
niepospolitej paranteli. Ale pan hrabia Cyprian nie należał do tych ludzi, którzy sądzą z
pierwszych pozorów, postanowił tedy wybadać swego gościa jak najdokładniej.
– Pozwól mi, książę – rzekł znienacka – że mu zadam jedno pytanie. Wiadomo nam tu
dobrze, i sam zresztą książę przyznaje, iż rodzina jego i wszyscy bliżsi krewni i znajomi z
zasady jak najmocniej sprzeciwiali się wybuchowi powstania. Jakiejże szczególnej przyczynie należy przypisać tę okoliczność, iż widzimy dziś księcia w szeregach powstańczych?
Przenikające spojrzenie towarzyszyło tym słowom p. naczelnika obwodu, którego dyplomatyczna fizjonomia przybrała była wyraz figlarnej jakiejś ciekawości. Książę Artur zrozumiał, że jest w tej chwili poniekąd w śledztwie, i postanowił jak najlepiej grać swoją rolę. Ale
chwilowe zaniepokojenie, które jak błyskawica przebiegło jego twarz i całą postawę, nie
uszło baczności p. hrabiego Cypriana, który tym uważniej śledzić począł wszystkie ruchy
księcia.
– Czy chcesz, hrabio, bym był otwartym? – odparł ten ostatni z największą już teraz pewnością siebie. – Jesteśmy między swoimi i nie potrzebujemy się bawić w frazesy. Gdybym był
wobec waszego komitetu we Lwowie i gdybym był w tym położeniu co wasz wielki Czerwo-
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ny Człowiek294, powiedziałbym: „Byłem przeciwny powstaniu, ale ponieważ stało się i ponieważ krew polska leje się na polu bitwy, stanąłem w szeregu i walczę”. Ale to dobre jest,
bardzo dobre, wobec szerszej publiki i demokraci noszą waszego Czerwonego Człowieka na
rękach za takie piękne rzeczy. Tu nie ma ulicy, nie spodziewam się oklasków, więc powiem
hrabiemu nie to, co Czerwony Człowiek mówi demokratom, ale to, co on w duchu myśli i co
ja myślę także. Nudziłem się, hrabio, nudziłem się okropnie! Wyścigi w Longchamps295 nie
miały już dla mnie żadnego uroku, niebo neapolitańskie spowszedniało było dla mnie, jak
gdyby było sklepione nad jaką nędzną wioską litewską, a nie nad Kaprejską Zatoką; jednym
słowem, dostałem spleen’u296. Wtem wybuchło powstanie, rzecz zupełnie nowa dla mnie,
rzecz, ręczę ci, hrabio, bardzo zabawna, najpiękniejszy rodzaj sportu, jaki sobie pomyśleć
można. Hiszpańskie walki byków, angielskie walki kogutów i szczurów, wyścigi itp. niczym
są wobec tego. Wprawdzie pan Ksawery ciągnął mnie do Afryki, gdzie strzela się lwy na
puszczy, jak wy tu strzelacie bekasy na błotach, ale po krótkim namyśle powiedziałem sobie,
że potrzeba korzystać z sezonu w Polsce, i zamiast lwów, przyjechałem strzelać Moskali.
Cha! cha! cha! Pisałem już Ksaweremu, że powinien żałować, iż nie przyłączył się do mnie!
To życie koczownicze w lasach, a potem ta emocja walki, rozsypki, przekradanie się przez
straże, to moskiewskie, to znowu austriackie, wszystko to ma bez porównania więcej uroku
niż jego nudna, wiecznie ta sama Sahara, jego lwy i Kabyle”297. Otóż mniemam, że teraz rozumiesz już hrabia, dlaczego poszedłem do powstania? Cóż hrabia sądzisz o moich pobudkach?
Hrabia krząkał dyplomatycznie i uśmiechał się jeszcze dyplomatyczniej, i ruszał ramionami jak najdyplomatyczniej – ale nie rzekł i słowa. Pani Podborska była zachwyconą. Widocznym dla niej było, że tylko prawdziwy, thorough-bred298 książę był w stanie z tego
punktu widzenia zapatrywać się na powstanie; książę Artur urósł tedy w jej oczach do wysokości niesłychanej. Tylko pani hrabina Cybulnicka, która, mimo nie mniejszego od pani Podborskiej pokrewieństwa z różnymi hrabiami ...skimi i ...ckimi, nie mogła jakoś wznieść się na
taki szczyt wielkopańskiego spleen’u i anglomańskiego zamiłowania w różnych rodzajach s
p o r t u, na jakim postawił się p. Artur, mimo woli prawie wypatrzyła się na niego z największym zadziwieniem i zawołała:
– Fe, to się przecież nie godzi uważać za miłą rozrywkę taką okropną tragedię, jaka się
odgrywa u nas w Polsce! Książę nie możesz myśleć i czuć tego, co mówisz, byłoby to...
– Cha! cha! cha! – przerwał pan Artur – dokończ pani! Chciałaś pani powiedzieć, że byłoby to niegodziwością! Spodziewam się, że pani hrabina nie podasz przynajmniej tego swojego zdania o mnie do »Gazety Narodowej« i jak się tam jeszcze nazywają te różne dzienniki
g a l i c y j s k i e? (Książę, jak wszyscy Koroniarze, nie wymawiał nigdy wyrazu „galicyjski”
itd. bez pewnego szyderczego nacisku). Zresztą, cóż by nam mogli zarzucić na serio panowie
dziennikarze? Bijemy się, płacimy podatki, dajemy się zamykać do kozy – czy nieprawda,
panie hrabio? (Pan hrabia potakiwał z westchnieniem). Niechże nam wolno będzie przynajmniej myśleć o tym wszystkim, co nam się podoba!
Pan hrabia rad był, że zdarzyła mu się sposobność odwrócenia rozmowy od przedmiotu
nader drażliwego ze względu na własne jego stanowisko w tej sprawie. Bo jeżeli książę brał
udział w powstaniu dla dogodzenia swoim nerwom potrzebującym silnych wrażeń, to naczelnik obwodu cybulowskiego nie mógł na żaden sposób przyznać się do tych samych pobudek,
zważywszy, że dostarczanie sucharów dla oddziałów powstańczych i inne czynności naczel294

Czerwony Człowiek – Adam Sapieha, którego w związku z jego pseudodemokratycznymi wystąpieniami
nazywano ironicznie „Czerwonym Księciem”. Cały wywód p. Kukielskiego jest aluzją do udziału Sapiehy w
powstaniu styczniowym.
295
Longschamps – tor wyścigowy w Lasku Bulońskim pod Paryżem.
296
spleen (ang.) – zniechęcenie, poczucie nudy.
297
Kabyle – szczep ludności zamieszkującej północną Afrykę.
298
thorough-bred (ang.) – czystej krwi.
87

nika obwodowego nie dałyby się zaliczyć do szlachetniejszych rodzajów sportu i w ogóle nie
narażały swego sprawcy na wrażenia, które by mogły iść w porównanie z polowaniem na lwy
albo z walką byków itp. Z drugiej zaś strony, skoro jawnie wypowiedzianym zostało, że nikt
dobrze urodzony, a nawet sam Czerwony Człowiek we Lwowie, nie traktuje powstania inaczej jak książę Artur, p. hrabia Cybulnicki nie chciał stawać w jawnej opozycji przeciw własnemu swemu obozowi. Uchwycił się tedy jak kotwicy owej wzmianki ks. Artura o płaceniu
podatków i o szansach dostania się do kozy i skonstatował, że „obywatelstwo” ponosi rzeczywiście wielkie ofiary dla powstania.
– Ba, o tym niejeden z nas mógłby wiele powiedzieć – rzekł książę. Ja sam tymi dniami
dowiedziałem się z dzienników, że na mój majątek na Białej Rusi nałożyli Moskale 100 000
rubli kontrybucji, a powstańcy zabrali mi całą stadninę. C’est toujours nous qui payons les
pots cassés299.
Pan hrabia skorzystał z tej wzmianki, by zasięgnąć bliższej informacji co do stosunków
rodzinnych księcia, i zapytał, w której okolicy leży jego majątek?
– W mohylewskiej guberni – rzekł książę – tuż nad Dnieprem. Mam przepyszne polowania na żubry i łosie w moich lasach...
Przelotny uśmiech, którego znaczenia nie odgadł pan Artur, nadał w tej chwili twarzy pana hrabiego wyraz niepospolitego zadowolenia. Hrabia w wolnych chwilach zajmował się
badaniem fauny polskiej. Wiedział on zatem dokładniej od pana Artura, że od bardzo dawna
nie ma żubrów i łosiów w mohylewskiej guberni. „Mam cię, ptaszku!” – pomyślał tedy w
duchu p. hrabia i od tej chwili, im lepiej p. Artur grał rolę księcia Artura, tym większe było
podziwienie pana hrabiego dla jego wprawy w tej roli, ale tym mniejszą też była wiara w jego
książęcość. Kilka dalszych niedokładności, których nie mógł uniknąć pan Artur opisując położenie swoich dóbr i różne ich ciekawości – utwierdziło hrabiego w przekonaniu, że gość
jego jest znakomitym „blagierem”, i nic więcej. Skąd wynika dla wszystkich przyszłych panów Kukielskich ta ważna nauka, by się obznajamiali jak najściślej z topografią swoich majątków, czy one leżą na Litwie, czy na Białej Rusi lub w Inflantach. Dla nas zaś niechaj będzie ulgą i pociechą w naszej galilejskiej nędzy, iż p. naczelnik obwodu cybulowskiego objawił przy tej sposobności nie mniej sprytu od pewnego c.k. dyrektora policji we Lwowie, o
którym opowiadają, iż poznał przebranego lokaja w mniemanym królewiczu ormiańskim,
podczas gdy wszystkie wysoko i najwyżej położone osoby dały się były oszukać temu ptaszkowi. Chodząc po pokoju z dyrektorem policji królewicz upuścił przypadkiem kapelusz, podniósł go sam z ziemi, otarł i wygładził tak starannie, że wprawne oko naczelnika policji z
drobnej tej okoliczności od razu poznało całą prawdę. Pan hrabia miał mniej zasługi w powyższym wypadku, bo podejrzenie powstało u niego z góry i tylko stwierdzone zostało następnym badaniem, ale zawsze to wielki zaszczyt dla naszej dzielnicy polskiej, iż przynajmniej jeden Galilejczyk poznał się na farbowanych lisach. Zazwyczaj niewiele nam przypisują
zdolności pod tym względem. Oto np. hrabia Leszek Borkowski300, który uchodzi za jednego
z najsprytniejszych między nami, przeszłego roku nie poznał się na tym, iż pismo redagowane
przez korespondentów urzędowego moskiewskiego dziennika pisane będzie w duchu moskiewskim. Przynajmniej sam hrabia przyznał się do tej pomyłki, gdy przestraszeni wyborcy
jego zaczęli pytać, dlaczego im poleca »Słowianina«?
Pan hrabia Cyprian chował zresztą odkrycie swoje dla siebie i oddawał panu Arturowi
książęce honory z taką hojnością i naturalnością, iż ten ostatni przekonany był najmocniej o
299

C’est toujours nous qui payons les pots cassés (fr.) – To my zawsze jesteśmy kozłami ofiarnymi.
300
hrabia Leszek Borkowski – obszarnik galicyjski, poseł na sejm, literat i polityk, w młodości radykalizujacy, później już tylko ekscentryczny, poparł jakoby, w liście do redakcji, wychodzące od 15 lipca we Lwowie
czasopismo »Słowianin« propagujące hasła panslawistyczne. Zaatakował go w związku z tym Lam w Kronice
lwowskiej w »Gazecie Narodowej z 12 lipca 1868 roku.
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dobrym wrażeniu, jakie sprawił w Cybulowie, i pisząc do mnie o swoim pobycie w domu
pana naczelnika obwodowego, nie omieszkał dodać, jak g r u b o podobał się hrabiemu i
hrabinie.
Wracając do poruszonego na wstępie przedmiotu, tj. do czerwonej opozycji, w obwodzie
cybulowskim nurtującej, nadmienił hrabia, że głową tego niesfornego stronnictwa jest pan
Meliton Kacprowski w Cewkowicach i że jeżeli książę nie ma nic przeciw temu, to Cewkowice na czas trwania organizacji oddziału „szachującego” przeznaczone mu będą na kwaterę,
by swoim wpływem i namową przyprowadził szlachcica do rozumu i opamiętania. P. hrabia
dodał, że pobyt w Cewkowicach będzie księciu nader przyjemnym, albowiem państwo Kacprowscy, oprócz wielu innych darów Bożych, posiadają trzy wielce nadobne córki, wielce
uczonego syna i doskonałego kucharza. Ażeby zaś wobec częstych rewizyj itp. szykan policji
cesarsko-królewskiej bezpieczeństwo osoby książącej było jak najlepiej zapewnione, pan hrabia obdarzył go kartą legitymacyjną jednego ze swoich kuzynów i prosił go, by zechciał
uchodzić za członka znakomitej rodziny Cybulnickich, której tym sposobem do innych jej
historycznych blasków nowy zaszczyt przybędzie. Ułożywszy rzecz w ten sposób i pożegnawszy odjeżdżającą panią Podborską, a następnie ulokowawszy pana Artura w gościnnym
pokoju, p. hrabia został się sam na sam ze swoją żoną i ku wielkiemu tejże zdziwieniu wpadł
w długi, konwulsyjny paroksyzm śmiechu, tak że przez kwadrans przeszło pani Cybulnicka
nie mogła dojść przyczyny tej wesołości swojego męża i w końcu zaczęła się niepokoić, czy
nie dostał przypadkiem spazmów?
– Ależ wyobraź sobie, moja droga, wyobraź sobie panią Melitonową Kacprowską i
wszystkie trzy panny Kacprowskie, i pana Melitona z tym księciem w ich zacnym gronie! –
Książę, księcia, księciu– i tak dalej, nic więcej nie usłyszysz w całych Cewkowicach od rana
do wieczora! Będą go nosić na rękach i będą go pokazywać sąsiadom jak jaki klejnot familijny, bo wielkiemu rodowi Kacprowskich, jak wiadomo, brak dotychczas klejnotu!
Pan hrabia nienawidził serdecznie pana Melitona Kacprowskiego, a pani hrabina nienawidziła pani Melitonowej. Z tym wszystkim nie mogła ona pojąć, dlaczego jej mąż tak się raduje myślą umieszczenia księcia Artura w Cewkowicach.
– Ach, jakaż ty niedomyślna! – zawołał pan hrabia i począł śmiać się na nowo. – Wszak
gdybym panu Franciszkowi, temu niezmordowanemu kolektorowi banknotów, dał fałszywą
setkę za tę zrosłą pszenicę, którą mi sprzedał onegdaj, nie wypłatałbym mu lepszego figla, jak
panu Melitonowi tym księciem.
– Więc ten książę...
– Tak, ten książę jest tylko doskonałą imitacją księcia, równie jak peruka pana Kacprowskiego jest tylko doskonałą imitacją ludzkiej czupryny albo jak pani Kacprowska jest tylko
doskonałą imitacją papugi, mówiącej bon jour po francusku. Przepyszny figiel, na honor!
Ubiorę pana Melitona w księcia i może jeszcze która z panien Kacprowskich zapragnie ubrać
się w mitrę! – I pan hrabia śmiał się do łez, a pani hrabina, podziwiając przenikliwość i dowcip pana hrabiego, śmiała się także, albowiem pani Melitonowa była naczelniczką obwodowej
organizacji damskiej, jak gdyby godność ta nie należała się małżonce naczelnika organizacji
męskiej, a p. Meliton był posłem ziemi cybulowskiej na sejm królestw Galicji i Lodomerii,
jak gdyby p. hrabia Cyprian nie był urodzonym na senatora, a tym bardziej na posła. Państwo
hrabstwo usnęli tedy w nadzwyczaj dobrym humorze i śmiali i się jeszcze przez sen, podczas
gdy książę Artur marzył niemniej wesoło o „szyku”, którego „grubo zadał” panu hrabiemu i
którego jeszcze grubiej zadać zamierzał szlachcicowi galicyjskiemu w Cewkowicach. Zaś
pani Podborska, wróciwszy do domu, marzyła o księciu z szafirowym pince-nez, którego pan
Branicki chciał zabrać z sobą na polowanie do Afryki, a który wolał przyjechać do Zabuża i
zrozumieć trudne częstokroć położenie kobiecego serca. Tylko pani Małgorzata Szeliszczyńska i panna Celina Trzeszczyńska nie mogły marzyć o niczym tej nocy, albowiem stanąwszy
na nocleg w pierwszorzędnym hotelu błotniczańskim, spotkały się tam z niesłychaną ilością
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owych najzaciętszych wrogów płci pięknej, owych małych czarnych potworów, które Opatrzność stworzyła na to, ażeby się mściły na pięknych dręczycielkach naszych za n a s z e bezsenne nocy i za n a s z e cierpienia. O śnie nie mogło być mowy w takich okolicznościach i
obydwie nasze lwowskie znajome, tak mocno interesujące się losem p. Artura, przepędziły
noc na rozmowie między sobą, ślubując wieczną nienawiść trwożliwym szlachcicom, zbyt
gorliwym becirksforszteherom i – pchłom. Co do tego ostatniego punktu, miały bez wątpienia
słuszność, ale co do dwóch pierwszych były niesprawiedliwymi, albowiem ani p. Asakasowicz, ani p. Finkmann von Finkmannshausen, o ile mi wiadomo, z żadnych szczególnych
względów nie zasłużyli sobie na niełaskę i zemstę rodzaju żeńskiego jako takiego i chyba
tylko z ogólnie człowieczego stanowiska można by im zrobić niektóre zarzuty, gdyby nie
wzgląd na § 66 k.k. i na nowelę301 dodaną do tegoż kodeksu, który nakazuje autorowi
wstrzymać się od sformułowania tych zarzutów.

301

nowela – uzupełnienie ustawy prasowej obowiązującej w Austrii. Chodzi tu o pozorną liberalizację, o której Lam tak pisał w jednej z swych kronik: „Rada Państwa uchwala ustawę prasową, korona ją sankcjonuje, a c.
k. władze polityczne we Lwowie interpretują ją według swej woli”.
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ROZDZIAŁ VIII
ZDAJĄCY SPRAWĘ O WAŻNEJ KONFERENCJI, KTÓRA ODBYłA SIĘ MIĘDZY
N.O.C.C.C. I N.P.B.K. W CYBULOWIE, CO DO DALSZEGO TOKU NINIEJSZEJ
POWIEŚCI
Nazajutrz rano, gdy jeszcze wszystko w dworze cybulowskim w najgłębszym śnie było
pogrążone, posłaniec na folwarcznej szkapie udawał się cwałem do Telatyna, majętności p.
Bogdana Kołdunowicza, naczelnika powiatu i zastępcy hrabiego Cypriana. Posłaniec ten
wiózł małą karteczkę cieniutkiego słomianego papieru, na której wyciśnięta była niebieska
pieczęć o herbach Polski, Litwy i Rusi z napisem w koło: „Naczelnik obwodu cybulowskiego”. Treść, pisana nader drobnym pismem, opiewała: „Ner 643. N. O. C. C. C. wzywa N. P.
B. K., ażeby w nader ważnym i żadnej zwłoki nie cierpiącym interesie narodowym przybył
natychmiast do Cybulowa. Podpisano: N. O. C. C. C.” Koperta, opieczętowana herbem hrabiów Cybulnickich, Suchekomnaty, i herbem hrabiny Cybulnickiej, Jelita, nosiła napis:
„Wnemu Imci panu Bogdanowi Kołdunowiczowi, Wmu panu i Dobrodziejowi, w Telatynie”.
Adres ten i pieczęć, zapewne dla dogodności c.k. władz policyjnych i sądowych, zawierały
objaśnienie niezrozumiałych liter początkowych, znajdujących się wewnątrz. W istocie, gdyby nie te wskazówki, któż by się był domyślił, że Naczelnik Obwodu Cybulowskiego Cyprian Cybulnicki wzywa Naczelnika Powiatu Bogdana Kołdunowicza, by w nader ważnym
itd., itd.? Natomiast gdyby kartka zamiast pieczęci narodowej i cyfr zawierała była te słowa:
„Kochany sąsiedzie! Jeśliś łaskaw, przyjedź do mnie zaraz w b a r d z o pilnym interesie;
Cyprian Cybulnicki r. w.” – pan Bogdan Kołdunowicz byłby ją może niemniej dobrze zrozumiał, ale wówczas odpadłby był cały urok, jaki dla dobrze zorganizowanego umysłu galicyjskiego posiada numer ekshibitu302 i pieczęć urzędowa. My, Galicjanie, skoro się raz zabierzemy do urzędowania, to urzędujemy tak ściśle i skrupulatnie, że starzy sekretarze, oficjałowie i kanceliści c.k. urzędów politycznych, rachunkowych i finansowych żakami są w porównaniu z nami. Wszak zapewniają, że nawet wszystkim członkom „urzędów pomocniczych”
c.k. namiestnictwa opadają ręce na widok manipulacji Wysokiego Wydziału Krajowego303. A
oni od stu lat przechowują swoje tradycje kancelaryjne, Wydział zaś istnieje dopiero od lat
dziewięciu, a już pod względem dokładnego zachowania form i poświęcania nawet istoty rzeczy dla tychże stara szkoła austriacka prześcignięta jest przez naszą autonomiczną szkołę
krajową. Prześwietne wydziały powiatowe nie pozostają w tyle za tak chlubnym przykładem,
a wszystkie inne urzędowe i nieurzędowe korporacje w kraju mają sobie za święty obowiązek
zastosować się także do tej zbawiennej praktyki, którą gruba nieznajomość rzeczy i zawiść,
właściwa temu, co nazywamy profanum vulgus304, ochrzciła pogardliwymi nazwami haarzopfu i schlendrianu305. Jak dalece nawet dzielna młodzież nasza wdraża się powoli w tajemnice manipulacji urzędowej, o tym, oprócz znanych i tak powszechnie cenionych usiłowań
lwowskiego Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego, świadczą najlepiej stowarzyszenia
wzajemnej i bratniej pomocy itd. Jeżeli przypadkiem stowarzyszenie tego rodzaju podaje do
druku taki akt publiczny, np. zawiadomienie, iż dnia tego a tego odbędzie się walne zgroma302

ekshibit (z łac.) – dokument.
303
Wydział Krajowy był organem wykonawczym sejmu galicyjskiego. Na czele jego stał marszałek krajowy.
Wydziały powiatowe były natomiast organami wykonawczymi samorządowych rad powiatowych. Lam wielokrotnie atakował w tym okresie w swoich kronikach organizację i gospodarkę Wydziału Krajowego, a przede
wszystkim marszałka krajowego Leona Sapiehę.
304
profanum vulgus (łac.) – tłum niewtajemniczonych.
305
Haarzopf... Schlendrian (niem.) – tu: przestarzałość, rutyna.
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dzenie albo koncert, albo wykład publiczny na dochód stowarzyszenia, lub też że pan X. Y.
raczył łaskawie ofiarować 1złr. 15 ct. na cele wzajemnej pomocy itd. – niezawodnie pod treścią tego historycznego dokumentu znajdziemy podpisy: N. N. prezes – N. N. wiceprezes – N.
N. i N. N. członkowie Wydziału – N. N. sekretarz i N. N. zastępca sekretarza. Jeżeli rozważymy, że najstarszy z tych panów N. N. ma częstokroć lat zaledwie ośmnaście, to poznamy,
jak wielkie i świetne nadzieje możemy sobie rokować na przyszłość z wszystkich tych prezesów, wiceprezesów, sekretarzów i ich zastępców.
Bądź co bądź, w dwie godziny po wyjeździe owego posłańca drogą od Telatyna nadjechała i stanęła przed dworem w Cybulowie najtyczanka, z której wyskoczył p. Bogdan Kołdunowicz, N. P., z wyrazem największego urzędowego pośpiechu w całej swojej postawie.
Zacny ten obywatel zbudowany był nader proporcjonalnie, tylko w okolicach głowy natura, z
pośpiechu czy nieuwagi, popełniła ten błąd, że wysilając się na jak najokazalsze rozmiary
nosa, zapomniała zupełnie o czaszce, wskutek czego brakło jej później materiału do należytego wypełnienia owej próżni – tak fatalnej, jak świadczy prof. dr Urbański306 i wraz z nim
wielu jeszcze, wielu innych profesorów i doktorów. Jakkolwiek atoli organa kichania w porównaniu z organami myślenia miały stanowczą przewagę tak w zewnętrznej, jako też w wewnętrznej kompleksji p. Kołdunowicza, przy wyborze naczelnika powiatowego dla bliższej
okolicy Cybulowa musiała koniecznie uwaga wyższych władz organizacyjnych zwrócić się
ku niemu. Ta sama albowiem matka natura, której właściciel korpusu tabularnego Telatyna
zawdzięczał nieproporcjonalne rozmiary swojego nosa, zawsze jakaś roztargniona i nieuważna, gdy chodziło o wyposażenie obywateli tych okolic w przymioty do równowagi intelektualnego i materialnego świata niezbędne, niemniej niesymetrycznie urządziła głowy wszystkich sąsiadów p. Kołdunowicza – z tą różnicą, że u jednych szczególnymi względami swoimi
zaszczyciła uszy, u drugich średnią peryferię ciała itd. Taki już był traf szczególny, że w tym
powiecie, jak daleko sięga pamięć ludzka, nie urodził się żaden filozof, matematyk ani erudyt
innego rodzaju, czego najświetniejszym dowodem, a oraz skutkiem, jest ta okoliczność, że od
czasu wynalezienia druku w XV stuleciu, aż do końca roku Pańskiego 1868, oprócz 7 książek
do nabożeństwa i 5 kalendarzy Pillera307, nie sprzedano i nie kupiono ani jednej ćwiartki drukowanego papieru w żadnym z 38 obszarów dworskich, składających powiat cybulowski. (No
– przesadzam trochę, bo od jakiegoś czasu wkradł się był w tej okolicy nowomodny i niepotrzebny zwyczaj abonowania dzienników, ale dzięki zawiązanemu przez jednego z pp. delegatów rajchsratowych i rodzinę jego Towarzystwu Antygazeciarskiemu, już błogosławiona ta
okolica powraca do starego obyczaju i do tradycji swoich ojców). Wśród takiego stanu rzeczy
wysokie władze narodowe dla braku n a j z d o l n i e j s z e g o mianowały n a j c h ę t n i e j
s z e g o naczelnikiem powiatowym, a tym najchętniejszym był właśnie p. Bogdan Kołdunowicz.
Otrzymawszy nominację p. Bogdan starał się ile możności usprawiedliwić położone w
nim zaufanie. Urządził najpierw biuro swoje według wszelkich wymagań manipulacji kancelaryjnej, sprowadził cztery garnce inkaustu, skrzynię piór stalowych i belę słomianego papieru, odkomenderował pisarza prowentowego, aby prowadził protokół podawczy, registraturę
polecił starszemu synowi, a sam na spół z ekonomem, dla braku odpowiedniego personelu
służbowego, zajmował się ekspedytem. Gdy już te przedwstępne czynności według nowożytnych zasad o podziale pracy były załatwione, p. naczelnik wydał rozporządzenie, na mocy
którego dwór jego w Telatynie uwolniony był raz na zawsze od wszelkich kwaterunków powstańczych, od dawania podwód, płacenia podatków i dostaw in natura. Słuszność bowiem
wymaga, ażeby ten, co p r a c ę swoją poświęca sprawie ojczystej, wolnym był od danin
każdego innego rodzaju. A pan naczelnik pracował gorliwie i niezmordowanie, najprzód w
306
307

Aluzja godzi we wspomnianego już wyżej literata, Aurelego Urbańskiego (por. rozdz. II przyp. 5).
kalendarz Pillera – kalendarz wydany w drukarni lwowskiej Kornela Pillera.
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swojej kancelarii powiatowej, a następnie jako prawa ręka p. obwodowego, który co chwila
dawał mu specjalne jakieś zlecenia lub powoływał go do swego boku. Oprócz tego jeszcze p.
Bogdan, poza obowiązkowym swoim zakresem działania, przyczyniał się słowem i piórem ile
możności swej do powodzeń oręża galicyjskiego na polu szachowania Moskwy. Sam posiadam dwunastoarkuszowy memoriał, własną jego ręką spisany, w którym, z rzadką znajomością rzeczy i w sposób jak najbardziej wyczerpujący, przedstawia pp. dowódzcom oddziałów i
innym władzom wojskowym, iż cucyglery przy ubieraniu się powinni wdziewać szarawary
pierwej niż buty, albowiem w przeciwnym razie owa sukienna część ubrania, będąc mniej
trwałą od skóry, psuje się i poniewiera. Interesująca ta rozprawa przeplatana jest nader trafnymi spostrzeżeniami meteorologicznymi, politycznymi, jeograficznymi i historycznymi. I
tak, zaraz na pierwszym arkuszu znalazłem przepowiednię, że zima 1863/4 roku będzie nader
łagodną, następne zaś lato suche i gorące, a tuż obok tego, nie ziszczonego, niestety, proroctwa, wyczytałem drugie, że Napoleon nie bez kozery wyjechał do Biarritz, albowiem w interesie Francji i Polski niezbędnym jest jego pobyt u granicy pruskiej, gdzie w wąwozach alpejskich skoncentrowawszy armię będzie mógł, jak nieboszczyk stryj jego w r. 1811, jednym
marszem stanąć w Berlinie, a stamtąd prostą drogą przez Kolonię i Monachium uderzyć na
siły moskiewskie w Kongresówce, podczas gdy flota francuska, wypłynąwszy ze Strasburga,
wykona skuteczną dywersję na Bałtyckim Morzu. Ale nie skończyłbym, gdybym chciał cytować wszystkie uwagi godne ustępy z tej pracy p. Kołdunowieża; powiem więc tylko, że do
wszystkich swoich cennych przymiotów dołączał on jeszcze nieporównaną służbistość, gorliwość i uszanowanie dla starszych stanowiskiem społecznym.
Pan Bogdan twierdził, że w dobrze urządzonym społeczeństwie nie potrzeba innej cnoty
oprócz posłuszeństwa, i zastosowywał tę maksymę wobec wyższych i niższych od siebie –
nie tak jak nasi lwowscy demokraci, którzy zasady swoje o wolności, równości i braterstwie
stosują tylko do swego Towarzystwa. Wobec niższych p. Bogdan trzymał się systemu „nagrody i kary”, który pewna Kreolka bardzo pięknie tak sformułowała apostrofując swoich
Murzynów: „If you don’t work, you shall be whipped; that is the punishment – if you work,
you are not to be whipped; that is the reward”. („Jeżeli nie będziecie pracować, dostaniecie
baty; oto kara – jeżeli będziecie, nie dostaniecie batów; oto nagroda”). Ale ponieważ pospólstwo nasze, tj. tłum nie posiadający własności tabularnej, odznacza się szczególnym lenistwem i pracować nie chce, więc p. Kołdunowicz z dwóch środków, w systemie jego wskazanych, używał zawsze tylko pierwszego, tj. batów. Względem wyższych system tego wielkiego
męża stanu cybulowskiego znał tylko uwielbienie i uległość, bo bez arystokracji, mościdzieju,
bylibyśmy niczym: oto Murzyni nie mają arystokracji i dlatego też są Murzynami! Gdy zaś
jedynym reprezentantem arystokracji w całej okolicy był hrabia Cybulnicki, więc p. Bogdan
na jego osobę przelewał całą cześć należną wielkim rodom i imionom. Mianowicie odkąd hr.
Cyprian ex officio308 stał się jego przełożonym, p. Bogdan wykonywał wszystkie jego rozkazy
nie tylko z ślepym posłuszeństwem, ale z pewnym wewnętrznym zadowoleniem, pochodzącym stąd, iż słucha nie rozumując i nie zastanawiając się nad powodami i skutkami tego, co
robi. Gdyby przypadkiem owa karteczka, której treść podałem powyżej, zawierała była stanowcze polecenie, że N. P. B. K. ma wraz z całą swoją familią bezzwłocznie postawić się
nogami do góry i w tej pozycji oczekiwać, azali pięty jego nie potrafią funkcjonować tak dobrze jak głowa, N. P. B. K. wraz z żoną, córką i synem byłby wykonał ten rozkaz natychmiast
i co do joty. Kto wie zresztą, czy skutek nie byłby odpowiedział oczekiwaniom pana szefa. To
pewna, że gdyby karność tego rodzaju dała. się była zaprowadzić w całej organizacji narodowej i gdyby organizacja ta przetrwała do dnia dzisiejszego, »Kraj« zamiast wstępnych artykułów potrzebowałby tylko umieszczać lakoniczne wyrazy: „Oczy w pra-w o! Oczy w le-w o!
308

ex officio (łac.) – z urzędu.
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Bacz-n o ś ć! T u j!” a na: „Pal!” wyleciałaby za drzwi delegacja, demokracja, rezolucja, federacja i w kraju, poprzerzynanym nowymi kolejami żelaznymi, zostałby tylko – »Kraj«...309
Przybywszy do Cybulowa N. P. B. K. stawił się natychmiast przed N. O. C. C. C. i przyjęty był łaskawym uśmiechem i podaniem ręki, po czym, usiadłszy na wskazanym mu
uprzejmie fotelu, wysłuchał z miną znamionującą niesłychane skupienie umysłu tajemniczego
opowiadania tej treści, że w domu N. O. C. C. C. znajduje się potomek jednej z najpierwszych
rodzin polskich, książę A. C.310, który dla bezpieczeństwa wobec władz austriackich mienić
się będzie hrabią Konstantym Cybulnickim, a wobec władz narodowych majorem Janem Wara, który przybywa z Paryża i z księciem Napoleonem, jako też z hr. Walewskim i z kilkoma
kuzynami królowej Wiktorii jest w nader ścisłej zażyłości, a którego obecnie N. P. B. K.
weźmie na swój wózek i zawiezie do Cewkowic, gdzie, opowiedziawszy wszystkie te szczegóły na ucho i w największym sekrecie p. Melitonowi Kacprowskiemu, poleci go troskliwej i
wyjątkowej tegoż opiece i staranności jako osobę, na której nie tylko Polsce, ale i wielkiej
jeszcze innej części starego kontynentu niezmiernie wiele zależy.
P. Bogdan nie wiedział, jakiemu w tej chwili ma się oddawać uczuciu: czy wdzięczności
dla p. naczelnika i dla wszystkich wysokich władz narodowych, iż jego, niegodnego Bogdana
Kołdunowicza z mizernego Telatyna, powołały do wykonania tak ważnej, skomplikowanej,
zaszczytnej i półeuropejskiej prawie misji? – czyli też specjalnemu zadziwieniu i odurzeniu z
powodu tak niesłychanego faktu, że znajduje się na świecie w ogólności,a w Cybulowie w
szczególności człowiek do tego stopnia przez Opatrzność wybrany, iż zna się i jest „ty a ty” z
księciem Napoleonem, z hrabią Walewskim i z kuzynami królowej Wiktorii – przyjeżdża z
Paryża – i ma być odwiezionym do Cewkowic!...
Sporą chwilę przesiedział tak p. Bogdan pod tymi radością pognębiającymi wrażeniami i
jeżeli doznawał przy tym jakiej przykrości, to jedynie z powodu, iż nie przeczuwając bynajmniej, co go czekało, nie wdział był fraka i białej krawatki, ale w skromnej, do urzędowych
przejażdżek przeznaczonej czamarce przybył do Cybulowa i w tym niestosownym kostiumie
ujrzał się nagle wtrąconym w wir jakiejś szalenie zawikłanej dyplomatycznej i gabinetowej
akcji. Lecz wśród zamętu myśli kołujących w jego głowie, jak reguły gramatyczne w głowie
demokraty narodowego zajętego pisaniem jakiego nowego „programu”, p. Bogdan nie znalazł
nawet na tyle przytomności, by ekspostulować311 wobec p. naczelnika za ten ciężki brak formalności. Napoleon, Cewkowice, królowa Wiktoria, Cybulów i Paryż, Telatyn i Tuilerie, hrabia Walewski i N. O. C. C. C., wszystko to mięszało mu się w jedno niezmierne chaos, z którego niepodobna mu było wybrnąć: czuł on w głowie taki zawrót, jakiego przy spekulacjach
metafizycznych doznajemy na myśl o nieskończoności czasu i przestrzeni. Ale rzekł Bóg:
„Niech się stanie światłość!” i nagle, jak błyskawica wśród ciemnej nocy, zajaśniała w głowie
N. P. B. K. myśl tak głęboka i trafna, że mimo wszelkiej uniżoności dla N. O. C. C. C. nie
wahał się jej wypowiedzieć. Przysunął się tedy do swego szefa i z miną człowieka upadającego pod brzemieniem ciężkiej odpowiedzialności szepnął mu półgłosem:
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Aluzja skierowana do Adama Sapiehy, który w okresie powstania był główną figurą w lwowskim komitecie Białych, a w czasie kampanii o rezolucję w roku 1869 finansował dziennik »Kraj«. Jego stosunek do współpracowników z obozu mieszczańskiego bywał apodyktyczny, a współpraca kończyła się niejednokrotnie wyrzucaniem ich za drzwi. Sapieha wraz ze swym ojcem stał na czele niezwykle zyskownych przedsiębiorstw kolejowych.
310
Litery A. C. sugerują, że chodzi tu o kogoś z rodziny Czartoryskich, którzy reprezentowali w Paryżu polską politykę konserwatywną. Ich rachuby polityczne w czasie powstania styczniowego opierały się na obietnicach pomocy ze strony cesarza Napoleona III. Pośredniczył w tych planach politycznych Aleksander Walewski,
minister rządu francuskiego, syn naturalny Napoleona I i pani Walewskiej, liczono też na poparcie ks. Napoleona i dworu angielskiego.
311
ekspostulować (z łac.) – zdać sprawę.
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– Panie naczelniku! (będąc „w służbie” N. P. B. K. nie mówił nigdy „panie hrabio”, ale
zawsze „panie naczelniku”). Pan Meliton to, jak wiadomo p. naczelnikowi, opozycjonista,
malkontent... czy nie byłoby bezpieczniej, gdybyśmy taką... taką (coraz ciszej) ważną figurę
między sobą zatrzymali?
– A to dlaczego? – zapytał hrabia, zdziwiony niezmiernie, bo pierwszy raz zdarzyło mu
się z ust N. P. B. K. usłyszeć coś na kształt lekkiej opozycji.
– Przepraszam, tysiąc razy przepraszam pana naczelnika dobrodzieja, że śmiem występować tu z moimi uwagami – wszak światło, które jest jasnością i blaskiem nie tylko dla skromnego naszego zakątka, ale dla kraju i, śmiało to powiedzieć mogę, dla całej naszej ojczyzny –
a któż, mościdzieju, jest tym światłem, jeżeli nie pan naczelnik dobrodziej – więc tedy pan
naczelnik dobrodziej, jako mój bezpośredni przełożony, pod którego rozkazami mam zaszczyt
skromne moje usługi poświęcać sprawie ojczystej...
– Do rzeczy, panie Bogdanie, do rzeczy!
– Otóż jestem. Ja, mościdzieju, panie naczelniku dobrodzieju, powiadam zawsze, że my
niczym byśmy nie byli, gdybyśmy nie mieli naszej arystokracji. Widzimy np. Murzynów, tak
czarnych, jako też brunatnych (egzystencja białych Murzynów nie była jeszcze naówczas
wiadomą; przyp. aut.)312. Ci nie mają arystokracji i czymże są? Murzynami, mościdzieju, panie naczelniku dobrodzieju, Murzynami!
Pan Bogdan zapalił się był tak mocno przy tej sprawie, iż zmuszony był obetrzeć pot z
czoła, podczas której to operacji przypomniał mu znowu p. naczelnik obwodowy, że jeszcze
wcale nie przystąpił do rzeczy. N. P. B. K. ciągnął tedy dalej:
– Ja sądzę, mościdzieju, panie naczelniku dobrodzieju, że jak opozycjoniści nasi wezmą
między siebie księcia...
– Mów, panie Bogdanie: h r a b i ę Konstantego, ażebyś się kiedy nie wygadał z niepotrzebnym tytułem przed ludźmi albo przed jakim urzędnikiem.
– Słuszna uwaga, panie naczelniku dobrodzieju! Więc tedy jak wezmą między siebie pana
hrabię Konstantego, gotowi go przekabacić na swoje, mościdzieju, panie naczelniku dobrodzieju!
– Co też ty pleciesz, panie Bogdanie! Zreflektuj się: człowiek wychowany w gabinetach,
między dyplomacją, dałby się przekabacić Kacprowskiemu!
P. Bogdan, jakby piorunem rażony, podał się w tył na fotelu, a następnie, uderzając się z
całej siły pięścią w czoło, zawołał:
– Matko cudowna, jakaż to głupia głowa ze mnie! – Po czym, zastanowiwszy się nieco
nad tą zupełnie nową, ale wielką prawdą, p. Bogdan rozpoczął znowu swój wykład o potrzebie arystokracji, bez której bylibyśmy jak błędne owce, jak Murzyni czarni i brunatni, którzy
nie wynaleźli ani pary, ani telegrafów, ani żeglugi na Dniestrze, ani rektyfikacji spirytusu,
ponieważ nie mają arystokracji. Wszystkie te przekonania tkwiły głęboko w piersi p. Bogdana
już wówczas, kiedy jeszcze nie było Przedlitawii, z osobnym ministrem rolnictwa jako rękojmią postępu naszej kultury krajowej. Obecnie oczywiście pan Kołdunowicz mocniej niż
kiedykolwiek obstaje przy swoim zdaniu i zajęty jest w tej chwili pisaniem memoriału, z którego wypływa, iż sejm krajowy powinien się zrzec prawa wyboru delegacji do Rady Państwa
i godność delegatów uczynić dziedziczną w dwóch albo trzech książęcych i hrabskich rodach.
Ci dziedziczni delegaci przybiorą sobie do pomocy według własnego upodobania 35–36 maszyn, zaopatrzonych w niezbędne aparata do siedzenia i do kiwania głowami, i w ten sposób
delegacja będzie raz na zawsze skompletowaną, a obejdzie się bez zgromadzeń wyborczych i
bez wotów nieufności, które, bądź co bądź, mają w sobie coś niearystokratycznego, republi312

Aluzja do gafy J. Starkla w artykule w »Dzienniku Lwowskim« nr 179 z roku 1868, w którym pisał on o
„albinosach, czyli tzw. murzynach białych, zamieszkujących okolice Paraguay”. Lam niemiłosiernie wyśmiewał
tę gafę w Kronikach lwowskich w »Gazecie Narodowej« z 30 sierpnia 1868, 31 stycznia 1869 i innych.
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kańskiego, paragwajsko-murzyńskiego i z którymi tak niebezpiecznie igrać jak z prochem.
Słychać, że ten pomysł p. Kołdunowicza znalazł najzupełniejsze uznanie hr. Cybulnickiego i
całej rodziny hrabiów Cybulnickich i że już na tegorocznym sejmie wejdzie po części w wykonanie.
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ROZDZIAŁ IX
W KTÓRYM OPISANĄ JEST PODROŻ KSIĘCIA A.C. Z CYBULOWA DO
CEWKOWIC, WRAZ Z RODOWODAMI RODZINY KOŁDUNOWICZOW I
KACPROWSKICH
Gdy już pan Bogdan Kołdunowicz poinformowany był dostatecznie co do zamiarów pana
naczelnika obwodowego względem księcia Artura i gdy lokaj przyniósł wiadomość, iż nakryto do śniadania, N. P. B. K. przypuszczonym został do oglądania książęcej fizjonomii,
ozdobionej szafirowym pince-nez z szeroką czarną tasiemką. Uszanowanie, z jakim pan Bogdan skłonił się przed tą znakomitą osobistością, było tym większe, że pan hrabia Cyprian
mówił o panu Arturze tylko jako o księciu A. C. i że z tych liter początkowych pan Bogdan
wnosił, że ma do czynienia z członkiem rodziny Czartoryskich. Niemało też zastanowił go
nos pana Artura, który nie przekraczał bynajmniej zwykłej dymensji313 nosów ludzkich, podczas gdy p. Bogdan z zawieszonego u hr. Cypriana portretu księcia jenerała ziem podolskich
wnosił, że każdy Czartoryski powinien, jeżeli nie przewyższać Kołdunowiczów, to przynajmniej rywalizować z nimi co do rozmiarów tej niepośledniej części ciała. Oprócz tego nader
zadziwiającego faktu utkwiło jeszcze w pamięci pana Bogdana, że książę A. C. przy pierwszym spotkaniu swoim z N. P. B. K. miał na sobie czarny surdut, jasnożółtawą krawatkę, kozłowe buciki i pantalony jakiegoś ceglastoróżowego, naówczas modnego koloru. Książę pan
raczył podać rękę panu Bogdanowi i zapytać go nader uprzejmie, jakie też są aspekta co do
tegorocznych zbiorów? P. Bogdan nie omieszkał odpowiedzieć jak najobszerniej na to zapytanie, przy czym położył szczególny nacisk na wymarznięcie kukurudzy wskutek niespodzianych przymrozków w maju, co, jak sądził, gdyby doszło do wiadomości cesarza imci Napoleona, spowodowałoby go niewątpliwie do przyspieszenia interwencji, albowiem w takich okolicznościach jak dzisiejsze szlachcic wprawdzie chętnie położy głowę dla sprawy ojczystej,
ale ani rządowych, ani narodowych podatków opłacać nie będzie w stanie. Książę dał nawzajem do zrozumienia panu Bogdanowi, że Napoleon doskonale wie o tym wszystkim i że byłby
już od dawna w Polsce, gdyby mu te przeklęte zawikłania w Meksyku314 nie stały na przeszkodzie. Po czym przystąpiono do śniadania; książę i hrabia pili herbatę, a pan Bogdan, jakkolwiek przyzwyczajony był zawsze wypijać swoją szklankę pożywniejszej nierównie kawy z
odpowiednią ilością chleba z masłem i jakkolwiek dla tym rychlejszego wypełnienia rozkazów naczelnika wyjechał był na czczo z domu, pił także herbatę i gryzł do niej kawałek sucharka, ażeby swoimi demokratycznymi nawyknieniami nie odbijać zbyt mocno od arystokratycznego towarzystwa, wśród którego los go posadził. Po herbacie pan hrabia obdzielił
swoich gości doskonałymi cygarami, lokaj wyniósł tłumoki p. Artura na wózek p. Kołdunowicza, a p. hrabia, ku wielkiej admiracji swego podwładnego, pożegnał się po francusku z
księciem A. C., mówiąc mu: – Au revoir, cher cousin315 – następnie zaś kiwnął poufale głową
kłaniającemu się bardzo nisko N. P. B. K.
Jeszcze z ganku pan hrabia skinieniem ręki żegnał odjeżdżających i uśmiechał się do nich
po przyjacielsku. – Poganiaj! – wołał pan Bogdan na swego woźnicę, służba folwarczna
zdejmowała czapki, dziatwa wiejska patrzyła ciekawie na jadących, a gąski i świnki uciekały
z drogi, jak gdyby wiedziały, że to N. P. B. K. wiezie księcia A. C. do Cewkowic. Na grobli
koło stawu dwaj żandarmi, patrolujący przez Cybulów, salutowali przejeżdżającemu właści313

dymensja (z łac.) – wymiar.
Chodzi tu o tzw. ekspedycję meksykańską, imperialistyczną akcję wojskową Napoleona III, który dla zabezpieczenia interesów gospodarczych burżuazji francuskiej usiłował opanować Meksyk.
315
Au revoir, cher cousin (fr.) – Do widzenia, drogi kuzynie.
314

97

cielowi Telatyna, który odpowiedział im uprzejmym ukłonem, podczas gdy książę nie zwracał na nich najmniejszej uwagi – co napełniło pana Bogdana większym jeszcze podziwieniem
dla tego potomka wojewodów i hetmanów. Zimna krew i pogarda wobec niebezpieczeństwa
oto zdaniem pana Bogdana najpewniejsze znamiona dobrej „rasy”. Rozpoczął tedy zaraz za
stawem rozwijać na nowo swoją teorię o niezbędności arystokracji i o nieszczęśliwym losie
Murzynów, którzy będąc pozbawionymi tego kwiatu cywilizowanego naszego społeczeństwa,
nie mogą być niczym innym, jak tylko Murzynami. P. Artur okazał się złośliwym i z teorii
pana Bogdana wydobył wniosek, że Hotentoci i Kafrowie staliby zupełnie na równi z Galicjanami, gdyby np. niektórzy polscy członkowie austriackiej Izby Panów316 osiedli między
nimi albo gdyby, wiedziony uczuciem ludzkości, który z oligarchów naszych założył dla nich
dziennik wytwarzający hotentockie „s t r o n n i c t w o
n a r o d o w e”.
– Tak jest, panie dobrodzieju, tak jest – zawołał p. Bogdan w uniesieniu, iż książę raczył
tak dobrze zrozumieć jego teorię – my jeśli co znaczymy, to dlatego, że mamy arystokrację! –
I tak dalej prawił w tym kierunku pan Bogdan, jak gdyby odgadywał, że demokracja narodowa poszkapi się w r. 1869 i że wszyscy w końcu będą prosić jakiego księcia lub hrabiego, by
ich wyciągnął za uszy z położenia, w które zaleźli. (Zresztą, jeżeli nie będą prosić, książę albo
hrabia zrobi to z własnej dobrej chęci i woli, bo niektórzy z tych panów czasem nawet z
amatorstwa, umyślnie zapędzają naszą nawę publiczną na mielizny, ażeby potem mieć przyjemność ratowania nas z kłopotu. Przyp. aut.).
Wygadawszy się do woli o doskonałości arystokratycznych urządzeń i nadmieniwszy nawiasem cokolwiek o krnąbrności i lenistwie chłopów, jako też o nędznym materializmie Żydów, a znalazłszy w księciu cierpliwego słuchacza, pan Bogdan starał się na koniec zaszczepić w tym ostatnim przekonanie, że i Kołdunowicze niepoślednie w naszej hierarchii szlacheckiej zajmują stanowisko. Pierwszy z nich bowiem jeszcze za czasów Palemona317 na Litwie otrzymał szlachectwo z powodu, iż króla, zgłodniałego na łowach, przyjął u siebie i uraczył tak doskonałymi k o ł d u n a m i, jakich Jego Królewska Mość nawet przy własnym
stole nie jadł. Na podstawie tych zasług nadany mu był herb w kształcie białego widelca w
czerwonym polu, on zaś nazwany Kołdunowiczem i używany do różnych poselstw do dworów zagranicznych, a osobliwie do Zjednoczonych Stanów, które naówczas były jeszcze cesarstwem. Od tego Kołdunowicza wszyscy inni Kołdunowicze następowali po sobie w nieprzerwanym porządku i wszyscy też mieli nadzwyczajny talent i pociąg do dyplomacji, czego
zresztą obecny p. Bogdan Kołdunowicz na sobie samym doświadcza i wskutek czego rad by
był nawet syna swego przeznaczył do kariery dyplomatycznej, gdyby w gimnazjach nie obciążano dzieci matematyką, fizyką, naturalną historią itd. – Za moich czasów, mościdzieju –
mówił pan Bogdan – system szkolny był lepszy i jak mię tu pan hrabia widzisz, już w piętnastym roku życia pisałem ody i mowy łacińskie; toteż dzisiejsza generacja nie uczy się w
szkołach niczego pożytecznego, nie da już ojczyźnie takich ludzi, jakich jeszcze teraz Bogu
dzięki posiadamy. Ale oto i mój Telatynek i jeżeli pan hrabia dobrodziej raczysz zaszczycić
ubogą strzechę szlachecką chwileczką swojej wysokiej bytności, wstąpimy do mnie na maleńką przekąskę, bo do Cewkowic jeszcze spore trzy mile, a obiad tam jadają bardzo późno.
Książę A. C., którego bawiło niezmiernie, iż dla odmiany tytułowany był teraz hrabią, nie
miał nic do zarzucenia przeciw projektowi przekąski; wstąpiono tedy do Telatyna i podczas
gdy bohater nasz posilał się bryndzą, różnymi półgąskami, wędzonymi wieprzowymi schabami i kozimi łopatkami, jako też konfiturami, przynoszącymi jak największy zaszczyt pani
316

Izba Panów – izba wyższa parlamentu wiedeńskiego, której członków mianował cesarz spośród arystokracji. Lam sugeruje w tej dygresji, że Towarzystwo Narodowo-Demokratyczne założone zostało przez magnatów galicyjskich w celu wyzyskania mieszczaństwa dla swych interesów. Tak w istocie nie było, chociaż Adam
Sapieha próbował zjednać sobie polityków demokratycznych.
317
Palemon – legendarny założyciel państwa litewskiego.
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Kołdunowiczowej i tradycyjnemu gastronomicznemu zmysłowi rodu Kołdunowiczów w
ogóle – pan Bogdan tymczasem doglądał osobiście woźnicę, który najlepszą czwórkę ze stajni
telatyńskiej zaprzęgał do ciężkiego kocza, przeznaczonego wyłącznie tylko na tak wielkie
okazje jak dzisiejsza. Gdy już obydwaj panowie zajęli swoje miejsca w tym okazałym przyrządzie podróżnym, pokazało się, że kara nie chciała na żaden sposób ruszać z miejsca, podczas gdy bułan i szpak, zaprzęgnięte w lejcu, okazywały nierównie większą skłonność do kręcenia się naokoło kocza aniżeli do ciągnięcia go w prostym kierunku naprzód. Książę, niezbyt
zapewne oswojony z tymi trudnościami, towarzyszącymi wyjazdowi w drogę, nie mógł utaić
swego niepokoju, ale p. Bogdan zapewniał go, iż to tylko tak „z miejsca” i że potem konie
pójdą doskonale, bo są łagodne jak dzieci i własnego chowu. „Kara” potwierdziła te słowa
swego pana, tłukąc tylnymi kopytami o kozioł, podczas gdy bułan i szpak, porozumiawszy
się, po niejakiej różnicy w zdaniach co do dalszej drogi postępowania, mimo wszelkich napomnień woźnicy znalazły się wkrótce obok drzwiczek kocza z tej strony, z której siedział
pan Artur. Ale połączonym usiłowaniom całego personelu stajennego, pod kierownictwem
młodego p. Kołdunowicza, udało się po niejakim czasie pokonać tę nie przewidzianą opozycję i czwórka wraz z koczem wyleciała pędem z podwórca, całkiem szczęśliwie i bez szwanku dla podróżnych. Za bramą bułan zrozumiał doskonale, iż zamiarem księcia A. C. jako też
N. P. B. K. jest udać się do Cewkowic, ale szpak na przekór swemu koledze rwał się w stronę
Cybulowa, podczas gdy kara starała się przekonać całe towarzystwo, że najstosowniej będzie,
jeżeli wcale nie wyruszą z Telatyna, i obstawała tak uporczywie przy swojej biernej opozycji,
polegającej na nieruszaniu się z miejsca, jak gdyby była federalistką z przekonania i jak gdyby gorzka ironia losu zmuszała ją wieźć delegatów do Rady Państwa318. Sprzeczne te dążności rumaków p. Kołdunowicza wprawiały kocz w ruchy tak nieregularne i gwałtowne, jak
okręt podczas burzy na morzu, i p. Artur po raz drugi zabierał się wyskoczyć na ziemię. Ale
pan Bogdan wstrzymał go jednym gestem, wstał, oparł się kolanem o siedzenie na przedzie i
nie mówiąc ani słowa począł okładać pięścią plecy swego woźnicy, wystawione na ten grad
pocisków bez żadnej nadziei sukursu. To wywarło magiczny prawie skutek: woźnica zebrał
lejce, odtelegrafował całemu zaprzęgowi batem to, co p. Bogdan pięścią tłumaczył jego plecom, i po kilku protestach ze strony karej cały ekwipaż ruszył bez dalszych przeszkód drogą
ku Cewkowicom. Pan Bogdan zaś, usiadłszy na powrót, tłumaczył swemu towarzyszowi podróży, iż użyty właśnie przezeń sposób jest jedynym, za pomocą którego u nas w Galicji
można ruszyć naprzód. I pan Bogdan nie mylił się ani trochę – żałować tylko wypada, że
system jego co do ogółu nie da się tak łatwo zastosować jak co do jednego woźnicy i jednej
czwórki, złożonej ze zwolenników prawicy, lewicy i biernej opozycji, przy czym jeszcze
czwarty koń reprezentuje pewne stronnictwo „na przemian zasadnicze i utylitarne”. Ale może
się kiedy znajdzie taka pięść i taki bat, że i nasza czwórka ruszy z miejsca...
Droga z Telatyna do Cewkowic nie miała w sobie nic ciekawego, oprócz czterdziestu
siedmiu mostków, które potrzeba było przebywać na trzymilowej przestrzeni i z których każdy zbudowany był według jednego i tego samego systemu, zadziwiającego swoją prostotą, a
jednak dla cudzoziemców zupełnie niepojętego. Anglik, Francuz i Niemiec nie zrozumie nigdy, dlaczego trzy krzywe kawałki drzewa, położone wzdłuż, i cztery, położone w poprzek,
nazywają się u nas mostem – tym bardziej że najwygodniej i najbezpieczniej przejeżdża się
tam, gdzie droga tuż obok tak zwanego mostu prowadzi prosto przez rów, strumyk lub inną
przeszkodę, in gratiam319 której most jest postawiony. Jeżeli jednak uwzględnimy, że z trzech
wozów, przebywających którykolwiek z wyliczanych powyżej mostów, w przecięciu zaledwie jeden załamuje się lub spada do rowu, to wszelkie narzekania na nieporządek w naszym
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Federaliści spod znaku Smolki występowali w latach 1867–69 przeciw wysłaniu delegatów do Rady Państwa i propagowali program tak zwanej biernej opozycji.
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in gratiam (łac.) – z powodu.
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autonomicznym departamencie des ponts et chaussée320 wydadzą się nam zupełnie nie usprawiedliwione. Pan Bogdan Kołdunowicz, któremu wiele zależało na tym, ażeby książę A. C.
powziął jak najpochlebniejsze wyobrażenie o wszystkim, czym się odszczególnia Galicja,
tłumaczył mu obszernie zalety tego, jak się wyrażał, „pojedyńczego” a taniego sposobu budowania, dając przy tym do zrozumienia, że wszystkie skądkolwiek importowane nowości
niewiele są warte. Najmocniej zaś sprzeciwiał się p. Bogdan budowie kolei żelaznych, do
których, jak mniemał, kraj nasz nie jest jeszcze dość dojrzałym. Gdy atoli książę A. C. nadmienił, że zachodnia część Zjednoczonych Stanów mniej jeszcze od Galicji jest dojrzałą, albowiem oprócz niedźwiedzi i czerwonych indiańskich demokratów nie posiada żadnej ludności, a jednak jako pierwszy początek kolonizacji prowadzą tamtędy koleje żelazne – p. Bogdan ugiął się chętnie przed wyższym światłem swego towarzysza podróży, przyznał mu
słuszność i dodał znowu zwykłą swoją uwagę o opłakanym położeniu Murzynów, pochodzącym z braku wszelkiej arystokracji, która by mogła ich oświecać i przodować im na drodze
postępu.
Radość p. Bogdana z książęcego swego towarzysza podróży była tak wielką, że po drodze
zmyślił sobie nader pilne interesa „narodowe”, pod których pozorem wstępował do różnych
dworów szlacheckich i pokazywał sąsiadom pana Artura szepcąc im na ucho, jaka to wielka i
ważna figura. Tym sposobem pan Artur zrobił w Jelonkach znajomość z panem Byczykowskim, ojcem trzech bardzo rumianych, bardzo barczystych i po części już bardzo wąsatych
synów, którzy pełni gorącego patriotyzmu i rycerskiego ducha przodków swoich, Krzyżtoporów de Mościpanie Byczykowskich, pomagali siostrze skubać szarpie dla rannych powstańców, sami zaś dlatego tylko nie szli do obozu, ponieważ stary pan Byczykowski twierdził, że
jego dzieci są bardzo słabowite i że zresztą nie było komu wyręczyć go w gospodarstwie. P.
Byczykowski korzystał zresztą z wizyty N. P. B. K., ażeby mu przedstawić krzyczącą niesprawiedliwość, jakiej dopuszcza się powiatowy komisarz kwaterunkowy, umieszczając w
Jelonkach trzech cucyglerów, podczas gdy u państwa Łagoszewskich w Babotłukach jest ich
tylko dwóch, skoro całemu światu wiadomo, iż Łagoszewscy, mając tylko jednego syna, mogą ofiarować Polsce więcej niż Byczykowski, obdarzony trzema potomkami. N. P. B. K.
wziął tedy z sobą jednego z jelonieckich cucyglerów, kazał mu wsiąść na kozioł i odwiózł go
do Babotłuk, gdzie książę A. C. przedstawiony był całej rodzinie państwa Łagoszewskich,
składającej się z ośmiu czy dziewięciu istot należących do płci słabej, ze starego p. Łagoszewskiego i z jego syna. Ten ostatni spłacił już był dług swój ojczyźnie biorąc udział w wyprawie, która skończyła się była u słupów granicznych austriackich rozsypką, żadnymi strategicznymi ani taktycznymi względami nie motywowaną – albowiem Moskale ze swojej strony
rozpierzchli się byli także. Dziwna rzecz, iż mimo tego wszystkiego rozlew krwi miał być
przy tej sposobności niezmierny, i p. Łagoszewska zapewniała księcia, że szkarpetki jej syna
po powrocie z wyprawy były całkiem zakrwawione. Można stąd wnosić, jakimi potokami
krew tam płynęła, bo p. Łagoszewski miał dobre buty i w dodatku służył w kawalerii – a jednak przemoczył nogi! Toteż od tej chwili dostał takiego kataru, że nie mógł już na żaden sposób ruszać się z domu i z tego powodu pan naczelnik obwodowy mianował go kurierem powiatowym, do przewożenia pomniejszych depesz i rozkazów. Rzecz oczywista, iż wskutek
udziału młodego pana Łagoszewskiego w owej wyprawie i wskutek powierzonej mu teraz
ważnej funkcji dwór w Babotłukach obawiał się zwracać na siebie baczność c.k. urzędu powiatowego – o umieszczeniu tedy trzeciego cucyglera u pp. Łagoszewskich nie mogło być
mowy. N. P. B. K. nie mógł zaprzeczyć temu, ale był w diabelnym kłopocie, co zrobić z tym
nieszczęsnym cucyglerem i gdzie dla niego znaleźć kwaterę. Zostawała jeszcze jedna nadzieja, a tą był dzierżawca w Brodzisku, pan Dolski. U tego mieściło się już wprawdzie około
jedynastu cucyglerów różnej kategorii, tak że cała rodzina miała już tylko jeden pokój dla
320
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siebie, a pan domu sypiał w stodole, ale pan Dolski, mówił pan Bogdan, to „patriota”, można
„wepchać” jeszcze jednego powstańca. Książę A. C. otworzył niezmiernie oczy na te słowa p.
Bogdana, uderzyło go bowiem to, iż jak gdyby wyjątkowo mówiono o jakimś szlachcicu, że
to p a t r i o t a, niemniej jak to, iż w cybulowskim obwodzie potrzeba było tyle mil ujechać,
by się spotkać z p a t r i o t ą. Zresztą przewidywania p. Bogdana ziściły się zupełnie i p. Dolski przyjął z otwartymi rękami cucyglera z Jelonek, którego mu N. P. B. K. wręczył u bramy
nie wstępując do dworu, bo dygnitarz powiatowy, qui se respecte321, a osobliwie dygnitarz
wiozący w swoim koczu księcia, zaprzyjaźnionego z księciem Napoleonem, z hr. Walewskim
i kuzynami królowej Wiktorii, nie powinien poufalić się z posesorami.
Natomiast zajechano na chwilę do Barciszowiec, gdzie mieszkał p. Stępecki, obywatel
odznaczający się posiadaniem nader pięknego i dobrze zagospodarowanego folwarku, jako
też najwyższym stopniem pogardy dla wszystkiego, co się zowie erudycją, nauką albo jakimkolwiek wykształceniem. Kiedy śp. Juliusz Słowacki zarzucał szlachcie polskiej jej przesadne
uwielbienie dla rubasznych form staroświeckich, uwielbienie, które niejednemu wydaje się
miłością przeszłości narodowej, a które jest tylko niedostatecznym tejże surogatem – musiał
mieć na myśli p. Stępeckiego albo słyszeć o nim przynajmniej. Pan Stępecki przyjął swoich
gości i pożegnał siarczystą filipiką przeciw „rozumom książkowym”, które, mociumdzieju,
chleba nie dają, od religii odwodzą i wszelkich zdrożności nowoczesnych są początkiem i
przyczyną. Dał przy tym do zrozumienia, iż kto nie lubi barszczu, zrazów z kaszą i hreczanych pierogów z serem i ze słoniną, ten nie może być ani uczciwym człowiekiem, ani dobrym
mężem, ojcem i gospodarzem. Następnie zaś prosił pana Bogdana, by mu nie przysyłano do
Barciszowiec żadnych powstańców, bo mu „rozłajdaczyli syna i rozwłóczyli po karczmach”.
– Na każdy wypadek było to niezbyt wymownym dowodem pożyteczności i skuteczności
barszczu, zrazów i pierogów, że wychowany na nich młody Stępecki ulegał tak łatwo „rozłajdaczeniu i włóczeniu się po karczmach”, bo skłonności te mają być nader szkodliwymi dla
każdego, kto chce zostać mężem, dobrym ojcem i gospodarzem. Ale tak czasem bywa, że
dzieci autorów dzieł o pedagogii albo właścicieli pensjonatów udają się jak najgorzej. Co się
zaś tyczy głównej zasady pedagogicznej p. Stępeckiego, tj. jego pogardy dla „rozumów
książkowych”, należy wyznać, że zaszczepił ją był głęboko w swego ukochanego Antosia –
tak głęboko, że na koniec samemu papie zrobiło się było ckliwo i medytował długo, co robić
z synalkiem, bo, mociumdzieju, dobry chłopczysko, ale t a k i322 trochę za głupi. W końcu
nie było innej rady, jak tylko oddać go do wojska, a ponieważ kadet musi umieć pisać i czytać, czego p. Antoni oczywiście nie umiał, więc oddano go na szeregowca auf acht Jahre Linie und zwei Jahre Reserve323. Ale cóż się stało? Oto nie po ośmiu latach, ale po ośmiu dniach
pan Antoni Stępecki pojawił się znowu w domu rodzicielskim, donosząc swemu zdziwionemu progenitorowi324, że już ma abszyt325. Pan Stępecki wziął do ręki to pismo, przeczytał i...
jako przyczyna przedwczesnej dymisji stało tam wielkimi literami: Zu dumm!326 Barszcz,
kasza i hreczane pierogi z serem i ze słoniną nie odniosły nigdy świetniejszego tryumfu nad
„rozumami książkowymi” jak w tym wypadku, niestety, zbyt prawdziwym...
Z Barciszowiec podróżni nasi wyruszyli już prosto do Cewkowic, majętności, a raczej
stolicy majątków pana Melitona Kacprowskiego, którego panu Arturowi opisano jako naczelnika skrajnej, czerwonej, demokratycznej i radykalnej opozycji w całym obwodzie cybulow321

qui se respecte (fr.) – szanujący się.
Dla nie-Galicjanów muszę nadmienić, że „taki” jest to przysłówek stwierdzający i dający większy nacisk
temu, co, się mówi następnie. „Przecie” jest w niektórych razach jego książkowym synonimem, ale dla ucha
galicyjskiego niema tej siły co „taki” albo „takoj”. [Przyp. aut.].
323
auf acht Jahre Linie und zwei Jahre Reserve (niem.) – na osiem lat służby liniowej i dwa lata rezerwy.
324
progenitor (łac.) – naczelnik rodu.
325
abszyt (niem.) – zwolnienie z wojsk, dymisja.
326
Zu dumm (niem.) – Za głupi.
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skim i w niektórych nawet przyległych. Gdyby p. Artur znał był dobrze Galicję, ta sława pana
Kacprowskiego musiałaby mu się wydać podejrzaną – u nas bowiem, jak zresztą i gdzie indziej, największy konserwatyzm i największa czerwoność są tylko dwoma odmiennymi sposobami robienia jednej i tej samej rzeczy, tj. nierobienia niczego. Dla jednych wszystko idzie
za prędko, usuwają się tedy z z a s a d y, z p r z e k o n a n i a, a ponieważ przekonanie jest
rzeczą świętą, więc są bardzo szanownymi konserwatystami. Dla drugich wszystko, co się
robi, jest za powolne, zbyt nieglaźne327, manifestują się tedy z wielkim krzykiem i – idą do
domu. Ale ani p. Artur tego nie wiedział, ani też to nie należy do powieści, więc kontentujmy
się faktem, że pan Meliton Kacprowski był czerwonym opozycjonistą cybulowskim, i dziwmy się, jak można być opozycjonistą, gdy się ma trzy piękne folwarki, las, propinację, młyny
i listy zastawne i gdy się jest potomkiem wielkiej i znakomitej rodziny Kacprowskich.
Rodzina ta, jakkolwiek Okólski328 pominął ją milczeniem, bo zaniedbywała dominikanów, i jakkolwiek Niesiecki329 nie wspomina o niej, ponieważ nie wyposażyła jezuitów, należy do najstarożytniejszych na kuli ziemskiej. Jest rzeczą niewątpliwą, że jeden z jej protoplastów pod tym lub owym pozorem znajdował się w arce Noego i że potomkowie jego, osiadłszy w Europie, żyli tamże jeszcze z czasów wojen krzyżowych, jako też później podczas najazdów tatarskich. Zmienną atoli rzeczy ludzkich koleją stało się, że dziad pana Melitona
Kacprowskiego, zwany Błażejem Kacprem, służyć musiał za kucharza u JW. hrabiny Bankrucińskiej, której kosztem i sumptem330 syna swego, Macieja, edukował tak starannie, że
tenże następnie w majątku pani hrabiny mógł zostać mandatariuszem331 i rozdawał plagi
„poddanym” na kamieniu, pokazywanym dotychczas w sąsiedztwie Cewkowic jako ciekawy
zabytek historyczny. Pani hrabina pokładała w nim nieograniczone zaufanie i oddała mu prowadzenie swoich interesów, niezmiernie zawikłanych, tak zawikłanych, że nawet pan Maciej
Kacper nie mógł im nic poradzić i majątek uległ przymusowej sprzedaży. Naówczas zapobiegliwy ten obywatel, przybrawszy od niejakiegoś już czasu nazwisko „Kacprowski”, z własnego, ciężko zapracowanego grosza wyłożył
150 000 złr. mk. na kupno Cewkowic z przyległościami, żeby przynajmniej część pańskiego majątku nie dostała się w niegodne ręce, i
wybudowawszy tamże dwór, wcale wygodny i okazały, osiadł w nim wraz z rodziną i odtąd,
własnymi już tylko interesami. zajęty, prowadził długi i przykładny żywot obywatelski, póki
landsdragonowie niebiescy nie zabrali go z tej ziemi do śp. Błażeja Kacpra, który musiał się
mocno cieszyć swoim synem i zgotował mu niezawodnie wyborny obiad, jeżeli nb. i na tamtym świecie piastuje klucze od spiżarni p. hrabiny Bankrucińskiej. Zaś p. Meliton Kacprowski
został jedynym spadkobiercą i dziedzicem Cewkowic, ożenił się z panną Mohoryczewską,
pochodzącą z bardzo pięknej podolskiej familii, i świecił światłem swoim całemu obwodowi
cybulowskiemu.
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nieglaźny (gwar.) – niemrawy.
Okólski – właściwie Szymon Okolski (1580–1653), heraldyk, autor herbarza pt. Orbis Polonus; był dominikaninem.
329
Kasper Niesiecki (1682–1744) – heraldyk, autor herbarza pt. Korona Polska; był jezuitą.
330
sumpt (z łac.) – koszt, wydatek, nakład pieniężny.
331
mandatariusz – urzędnik sądowy dla spraw chłopów pańszczyźnianych, angażowany i opłacany przez
właściciela majątku.
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ROZDZIAŁ X
W KTÓRYM KAŻDY, CO ZAPŁACIŁ ZA CAŁĄ POWIEŚĆ, PRZYPUSZCZONY
BĘDZIE GRATIS DO POZNANIA RODZINY PAŃSTWA KACPROWSKICH I DO
UBOLEWANIA NAD SŁABYMI NERWAMI PANI KACPROWSKIEJ
Każdy rozsądny człowiek pojmie i przyzna od razu, że największy demokrata i najradykalniejszy niwelator społeczeństwa ludzkiego nie potrzebuje i nie jest obowiązanym mieszkać
w jamie pokrytej chrustem, żywić się bukwią, żołędziami i kozim mlekiem, odziewać się w
niewyprawione skóry drapieżnych zwierząt i pić wyłącznie czystą źródlaną wodę. Owszem,
równość obywatelska idealna, równość praw, równość obowiązków i „równość dobrobytu”
(nowo wynaleziony genewski synonim dla komunizmu) da się pogodzić doskonale z komfortem wszelkiego rodzaju, a nawet pozwala, by głowy demokracji brały udział w zyskownych przedsiębiorstwach, tak krajowych, jako też zagranicznych, i by za pomocą „syndykatów” i tym podobnych szlachetniejszych gałęzi neczyperowiczowskiego kunsztu porastali w
pierze na koszt dudków i innego pośledniego ptactwa332. Jeżeli naówczas zamiast jamy pokrytej chrustem herszt demokracji postawi sobie pałacyk o miedzianym dachu, jeżeli trzyma
dobrego kucharza i ma dobrze zaopatrzoną piwnicę, to jeszcze nie ubliża zasadzie równości,
albowiem każdemu innemu wolno mieć to samo i każdy to mieć może, byle wiedział, kiedy
kupować, a kiedy sprzedawać akcje. Tym bardziej godziwym jest komfort, połączony nawet z
pewną okazałością, jeżeli kto, tak jak p. Meliton Kacprowski, po przodkach swoich odziedziczył środki wygodnego albo i wystawnego życia. Już z poprzedzającego rozdziału widzieliśmy, że znakomity ten mąż ojcom i dziadom swoim zawdzięczał wszystko, co posiadał;
obecnie przekonamy się, że życie jego było – może niezbyt wygodne, w europejskim tego
słowa znaczeniu, ale za to nie ze wszystkim pozbawione pewnego niewinnego przepychu.
Można by spory tom napisać o różnicy, jaka zachodzi między wyobrażeniami o komforcie, o wykwintności, o okazałości, nie tylko w różnych krajach na półkuli ziemskiej, ale nawet w różnych ziemiach polskich i w różnych tych ziem kącikach. Z jedną i tą samą intratą,
na jednym i tym samym stopniu towarzyskim stojący Poznańczyk, Kongresowiak, Galicjanin
albo Wołyniak w czym innym będzie szukał zadowolenia odnośnych do tego gustów swoich.
Można iść o zakład, że spomiędzy tych czterech dwaj pierwsi będą lepiej jedli i pili, będą
palili lepsze cygara i będą wydawali więcej pieniędzy na książki i dzienniki, natomiast
obadwaj ostatni będą mieli okazalsze pomieszkania, liczniejszą służbę i pyszniejsze ekwipaże. Przy tym w pałacach ich zimą połowa pokoi będzie źle albo wcale nie opalaną, służba
będzie wiecznie próżnować, konie będą źle karmione, a u najparadniejszej karety bodaj jedne
drzwiczki będą popsute. Dla zachowania dobrego tonu każdy z nich od rana do trzeciej albo
do czwartej po południu będzie znosił głód najokropniejszy, a gdy przyjdzie pora obiadowa,
pokaże się, że kucharz pijany wszystko przydymił, przypalił albo przesolił. W spiżarni zawsze
czegoś nie stanie, a najczęściej... mąki i chleba, osobliwie w okolicach obfitujących w pszenicę i żyto. Pewien obywatel z Podola, który ma corocznie 3 do10 tysięcy korcy pszenicy na
sprzedaż, nie może się nigdy nacieszyć bułkami, gdy przyjedzie do Lwowa, bo ich biedaczysko na wsi nigdy nie widzi. Kto mi dowiedzie, że w Galicji nie ma gospodarzy wiejskich po332

W aluzji tej Lam trafnie ukazuje typowe dla stosunków galicyjskich zjawisko przechodzenia przywódców
tak zwanego obozu demokratycznego do kliki będącej u władzy, a rekrutującej się zasadniczo z klasy obszarniczej. Odbywało się to drogą robienia majątku dzięki spekulacjom, które ułatwiały funkcje polityczne (np. poselskie) tych pseudodemokratów, a następnie drogą kupowania tytułów arystokratycznych. Spekulacje wielkokapitalistyczne określa tu Lam mianem „neczyperowiczowskiego kunsztu”, tworząc tę nazwę od nazwiska groźnego
bandyty Neczyperowicza.
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siadających po 200 sztuk, inwentarza rogatego, a kupujących nabiał przez większą część roku
u bab na wsi – temu dam za wygraną i odwołam wszystko, com tu powiedział.
Dwór w Cewkowicach urządzony był zupełnie według galicyjskiego systemu. Było w nim
bardzo wiele miejsca, ale nie było się gdzie przytulić; bardzo wiele służby, ale mało usługi;
bardzo wiele zachodu w kuchni, ale mało co do jedzenia; bardzo wiele koni, ale mało książek.
Jednakowoż pod tym ostatnim względem rodzina Kacprowskich przewyższała o wiele swoich
sąsiadów i uchodziła prawie za uczoną i literacką. Oprócz specjalnych apartamentów pana,
pani i młodego pana, jako też dwóch pokoi gościnnych, była najprzód wielka sala jadalna, za
nią sala bilarowa i jeszcze dwa salony. Gości wpuszczano zawsze nasamprzód do sali jadalnej
i jeżeli byli rządzcami, dzierżawcami albo czymś podobnym, nie puszczano ich już dalej i
dawano im audiencję w tym przybytku, poświęconym ćwiczeniom gastronomicznym. Ale
ponieważ pan domu wyznawał zasady demokratyczne, więc „porządniejszych” częstował
czasem cygarami po 2 centy w. a.333, a niektórym z nich pozwalał nawet usiąść do stołu, nota
bene jeżeli nie było pani Kacprowskiej. Formułka pozwolenia brzmiała: „Może zostaniesz na
herbacie? Zostań, nie żenuj się!” Właścicieli tabularnych nie posiadających więcej jak 500
morgów obszaru puszczano aż do sali bilarowej, dawano im Cuba334 po 4 cnt. w. a. i niektórych sadzano przy stole nawet powyżej pana domu. Do ostatnich dwóch salonów, gdzie było
sanctissimum335 pani Kacprowskiej, mieli wstęp tylko optime nati et possessionati336; ci do
herbaty oprócz chleba z masłem i bryndzy dostawali po kawałku melona albo poziomek ze
śmietaną, a po jedzeniu p. Meliton prosił ich do swego pokoju i każdemu podawał Cabanos337
po 6 centów. Tak tedy naczelnik opozycji obwodu cybulowskiego umiał pogodzić zasady
demokratyczne z wymaganiami porządku towarzyskiego i oddać każdemu, co mu należało.
Prawdę mówiąc, to pełne taktu postępowanie ułatwione było panu Melitonowi Kacprowskiemu i przychodziło mu samo przez się z powodu, iż w gruncie czuł on się tym, czym był w
istocie, tj. potomkiem starożytnego rodu Kacprowskich i mężem Zeneidy Mohoryczewskiej,
pochodzącej z domu, którego początek sięga nie mniej daleko jak podane powyżej drzewo
genealogiczne p. Melitona. Nawet temu głębokiemu przeświadczeniu o godności własnej,
temu poczuciu wyższości rasy, równie jak swoim trzem krociom setek tysięcy i wynikającemu stąd powszechnemu szacunkowi współobywateli, zawdzięczał p. Meliton głównie to stanowisko, o którym przy innej sposobności mówiliśmy i którego mu jakiś czas zazdrościł sam
hr. Cybulnicki.
Był to mężczyzna słusznego wzrostu i okazałej postawy, jego głowa była tak pięknie
uczesaną, że pan hr. Cyprian twierdził złośliwie, jakoby p. Meliton nosił perukę, o czym nie
mogę nic mówić, nie mając w tej mierze przekonania. Bądź co bądź, fryzura ta, złożona z
misternych kruczków na każdej skroni, połączona z okrągłymi, dużymi, na wierzchu siedzącymi oczyma i z ogólnym konturem czaszki i fizjonomii, nadawała głowie p. Melitona wielkie podobieństwo do owych spiżowych antyków, które przed wynalezieniem prochu, przykute do długiego drewnianego belka, służyły oblegającym do rozbijania murów i zwały się
taranami, albo też, if you like it better338, do zwykłej baraniej głowy, nie lanej ze spiżu. Otóż
jakkolwiek p. Meliton Kacprowski, walcząc na drodze legalnej o nie przedawnione nasze
prawa w różnych zgromadzeniach ustawodawczych i nie wywalczywszy niczego, powtarzał
współobywatelom swoim, że „głową muru nie przebije”, to współobywatele uśmiechali się z
niedowierzaniem i myśleli sobie po cichu, że takiej głowie i najgrubszy mur oprzeć by się nie
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w. a. – waluty austriackiej.
Cuba – gatunek cygar.
335
sanctissimum (łac.) – najświętsze; tu w znaczeniu sanctuarium – uświęcony przybytek.
336
optime nati et possessionati (łac.) – dobrze urodzeni posiadający dobra dziedziczne, arystokraci i szlachta.
337
Cabanos – gatunek cygar.
338
if you like it better (ang.) – jeżeli wolicie.
334
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zdołał. Powierzali mu tedy raz po raz najtrudniejsze misje, oczywiście tylko legalne, i p. Meliton był stałym, legalnym ich reprezentantem i świecznikiem.
Otóż natrafiliśmy nareszcie na klucz zagadki, który nam ją wytłumaczy do reszty. Pan
Meliton był l e g a l n ą głową, a przynajmniej jedną z legalnych głów obwodu cybułowskiego, a pan hr. Cyprian był n i e l e g a l n ą jego podobizną. Pan Meliton przypatrzył się był
podczas długiej swojej kariery politycznej, jak nieraz w wielkich domach naszych ojciec piastuje l e g a l n e posady i dostojeństwa, a syn, nim dorośnie i posiwieje dostatecznie, ażeby
mu tamte poruczono, bawi się tymczasem nielegalnie w prezydenta, w ojca ojczyzny, w moralnego dyktatora339. Pan Meliton pytał sam siebie, dlaczego by tak nie miało być w wielkim
rodzie Kacprowskich, skoro bywa w innych wielkich rodach. Pan Meliton chciał pozostać
legalnym naczelnikiem swojej okolicy, nie chciał mieszać się do organizacji powstańczej i
zachowywał sobie na przyszłość rolę rozjemcy między krajowym rządem narodowym a krajowymi c.k. władzami, ale pragnął, by tymczasem ster organizacji obwodowej przynajmniej
złożono w ręce p. Wicentego Kacprowskiego, jego potomka. Lecz temu słusznemu i naturalnemu życzeniu ojcowskiemu nie stało się zadość; naczelnikiem obwodowym mianowano hr.
Cypriana, między którym a panem Melitonem istniał tajemny jakiś antagonizm, a panu Wicentemu dano zaledwie godność naczelnika powiatowego. Oczywiście, że tknięty do żywego
p. Wicenty nie mógł wysokich swoich zdolności i głębokiej nauki marnować w tak szczupłym
zakresie działania i że poleconych mu czynności nie pełnił, wskutek czego na przedstawienie
hr. Cypriana odjęto mu nawet i tę mizerną godność naczelnika powiatowego. Naówczas pp.
Meliton i Wicenty Kacprowscy, spostrzegłszy, jak źle, nieporadnie i niepatriotycznie urządzoną była organizacja narodowa w całym kraju, a osobliwie w obwodzie cybulowskim, skupili naokoło siebie cały obóz malkontentów i postanowili obalić „stronnictwo” będące u steru.
Jeżeli się grubo nie mylę, to królestwa Galicji i Lodomerii, wraz z W. Ks. Krakowskim, są
nieraz widownią podobnych bardzo agitacyj politycznych, prowadzonych na wielką skalę i
zmierzających do tego, by nie pan X., ale pan Y. stał najbliżej wielkiego ołtarza i by nie tamtemu, ale temu przy wielkich uroczystościach dawano całować patynę340. O godność kolatora
w wielkiej podkarpackiej parafii toczą się zwykle nasze wielkie polityczne spory, tylko że
godność ta zaczęła od pewnego czasu być połączoną z niejakimi emolumentami341. Zresztą,
wszystko dzieje się jak w okolicy Cybulowa. Tam nie walczył p. Wicenty z p. Cyprianem –
uchowaj Boże! To zasada c z e r w o n a ścierała się z zasadą b i a ł ą. Fe, kto by też myślał
o jakich osobistościach! U nas także nie ma pana X. ani pana Y. – jest tylko rezolucja, federacja, demokracja, stronnictwo „narodowe” itd. Mniejsza o to, kto będzie bliżej p. ministra i kto
będzie miał w ręku większy kawałek tego ochłapu znaczenia politycznego, jaki ni stąd, ni
zowąd dostał się Galicji, Bóg świadkiem, że bez jej przyczynienia się, zasługi lub winy. O,
mniejsza o to, nieprawdaż?
P. Bogdan Kołdunowicz, jakkolwiek należał do B i a ł y c h, przyjęty był wraz ze swoim
towarzyszem nader uprzejmie przez p. Melitona i p. Wicentego. Wpuszczono ich od razu do
sali bilarowej i p. Meliton po pierwszym przywitaniu wręczył księciu Arturowi należące mu
się Cuba wartości czterech centów. Następnie p. Bogdan udał się z p. Melitonem na tajemną
konferencję do pokoju tego ostatniego, a podczas gdy N. P. B. K. tłumaczył tam p. Kacprowskiemu niezmierne znaczenie księcia A. C., p. Wicenty bawił pana Artura rozmową.
Była to bardzo nierówna partia. Każdy Koroniarz, z małymi nader wyjątkami, mówi w
przecięciu przynajmniej tyle co dwóch Galicjanów, książę Artur w zwykłym swoim usposo339

Aluzja godzi w rodzinę Sapiehów. Ojciec, Leon Sapieha, marszałek krajowy, był „legalną głową obwodu
cybulowskiego”, który jest tu symbolem Galicji. Syn, Adam, odgrywał czynną rolę w polityce powstańczej.
340
patyna – właściwie: patena – złoty talerzyk, na którym w czasie mszy kładzie się hostię. W Galicji istniał
zwyczaj, że ksiądz podawał patenę do ucałowania kolatorom parafii, tj. właścicielom majątku, w którym znajdował się kościół.
341
emolument (z łac.) – dochód uboczny.
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bieniu mawiał za czterech, a pan Wicenty posiadał dar milczenia za ośmiu. Nadaremnie tedy
pan Artur ożywiał dyskurs swoją wymową, pan Wicenty milczał i palił fajkę, a kiedy przypadkiem wyjął bursztyn z ust i kiedy się zdawało, że coś powie, podnosił głowę, popatrzył
chwilę w sufit i – palił dalej. Za parę minut powtarzało się to samo z tą różnicą, że zamiast w
sufit p. Wicenty wpatrywał się w swoje buty – aż na koniec zniecierpliwiony Koroniarz czuł
niepohamowaną ochotę wyrzucić swego partnera za okno, w przypuszczeniu, że to mu doda
cokolwiek życia. Ale p. Artur pamiętał, że jest księciem, i widząc, że ma do czynienia z Anglikiem galicyjskim, postanowił, zwyciężyć go zimną krwią i flegmą, właściwą synom Albionu. Usiadł więc wygodnie na kanapie, palił swoje Cuba ze skupieniem umysłu i przerywał to
zajęcie wpatrywaniem się w sufit albo w swoje nogi, nie mówiąc ani słowa. I byliby milczeli
dotychczas, gdyby nie był wszedł na powrót p. Bogdan z p. Melitonem, który tymczasem
zaopatrzył już był kieszonkę swego tużurka w odpowiedni zapas Cabanosów i przywitał się
teraz z p. Arturem powtórnie, jak gdyby pierwsze powitanie nie było dostateczne. Po czym,
przepraszając gości, p. Meliton wyszedł na chwilę do przyległych salonów, a gdy wrócił, słychać było stamtąd wielkie bieganie i nawoływanie pokojówek, dzwonienie kluczyków, ciche i
głośnie łajanie, krzątanie się, suwanie mebli i inne znamiona, zapowiadające, że damy przygotowują się na przyjęcie gości. Dla p. Artura było to niedwuznaczną wskazówką, że rekomendacja hr. Cypriana, mimo antagonizmu między nim a p. Melitonem, zapewni mu jak najlepsze przyjęcie w Cewkowicach, postanowił tedy zachować się tak, by jak najwięcej „szyku”
zadać całej rodzinie państwa Kacprowskich.
Oprócz krzątania się w salonach pani Kacprowskiej, słychać było niemniej gorliwe uwijanie się służby w przyległej sali jadalnej. Brzęk talerzy i innych tym podobnych porcelanowych, szklannych, srebrnych i stalowych przedmiotów zwiastował zgłodniałym żołądkom
gospodarzy i gości radosną nowinę, że nakrywają do stołu. Brzęk ten trwał długo, prawie
półtory godziny, a przez ten przeciąg czasu panowie bawili się w bilarowej sali rozmową o
przedmiotach obojętnych, unikano bowiem polityki i wszelkich aluzyj do ówczesnych gorących stosunków z powodu dysharmonii panującej pod tym względem między p. Kołdunowiczem a panem Kacprowskim – przepraszam, między z a s a d ą białą i czerwoną. Na koniec
brzęk ustał, przedmioty rozmowy wyczerpały się i nie słychać było nic, jak tylko tyktanie
zegara, stojącego pod kloszem na małej trójgraniastej serwantce w jednym kącie sali, i nie
mniej regularne pukanie ust p. Wicentego, wyciągających dym z bursztynowej pypki cybucha
i wypuszczających go na pokój. Tylko od czasu do czasu p. Bogdan, uderzając się melancholijnie po kolanie i pochylając się naprzód, a potrząsając głową, wzdychał:
– Oj, tak, tak, ciężkie czasy, panie dobrodzieju!
Na co, po gruntownym namyśle, p. Meliton odpowiadał:
– Oj, tak, tak, panie dobrodzieju!
Co pół godziny zaś p. Wicenty, rozważywszy snadź wszystko, co się odnosiło do tego
przedmiotu, dodawał ze swojej strony:
– Ha, cóż robić...
Po kwadransie zaś kończył:
– ...panie dobrodzieju! – korzystając z przerwy, ażeby wydmuchać, nałożyć powtórnie i
zapalić swoją fajkę.
Pan Artur znajdował, że jak na spotkanie się dwóch przeciwnych sobie obozów i jak na
dyskusję polityczną między trzema wielkimi światłami okolicy cybulowskiej rozmowa ta jest
diabelnie nudną i jałową. Niecierpliwił się też niepospolicie, ale, jako księciu, i to księciu
cierpiącemu spleen i znudzonemu światem, nie wypadało mu okazywać się żywym i wielomownym, choć przymus taki był mu wielce niemiłym. Oprócz p. Artura niecierpliwił się
jeszcze także apetyt p. Kołdunowicza, wystawiony na ogromną próbę, bo zegar wybił trzecią,
pół do czwartej, czwartą i nie słychać było o obiedzie i o damach. Zważywszy, że żołądek
szlachecki od godziny dziesiątej do czwartej potrzebuje oprócz świeżego powietrza i rozmo-
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wy o ciężkich czasach bodaj trochę rosołu, wołowiny, leguminy i jarzyny, ażeby mógł zasilać
należycie taką głowę, jaką posiadał N. P. B. K. – pojmiemy, dlaczego zacny ten dygnitarz
przyznawał się sam sobie po cichu, iż robi mu się „ jakoś głupio”. Ale zegar chodził powoli:
tyktak, tyktak, a usta p. Wicentego powtarzały jeszcze powolniej: pak, pak, ffff! pak, pak,
pak, ffff! itd.zaś w sali jadalnej głucho było, jak gdyby się kucharz rozmyślał i postanowił
odroczyć obiad na pojutrze. Co za myśl rozpaczliwa! Panu Bogdanowi robiło się coraz „głupiej”.
Tymczasem, gdyby szanowny właściciel Telatyna wiedział był, ile ważnych i słusznych
powodów składało się na tę zwłokę, byłby niewątpliwie nakazał cierpliwość swemu żołądkowi. Najprzód, polecono kucharzowi, z powodu niespodziewanej wizyty, dodatkowo do obiadu
przyrządzić cztery pieczone kurczęta, tj. po pół kurczęcia na osobę, i budyń z szodem winnym. Kurczęta sprzeciwiały się temu poleceniu i porozbiegały się po ogrodzie, potrzeba było
zarządzać formalną obławę, a po szczęśliwym tejże przebiegu, rznąć, skubać i piec, co
wszystko wymaga wiele czasu. Oprócz tego, księdzowa proboszczowa, niedawno wraz z mężem swoim osiadła w Cewkowicach, przyszła z pierwszą wizytą do pani Kacprowskiej. Niepodobna było prosić na obiad osobę tak niskiego urodzenia, potrzeba tedy było czekać, aż
sobie pójdzie. Tymczasem księdzowa, wystroiwszy się z niemałym zachodem i trudem w
czarną, jedwabną suknię i w stroik z fioletowymi wstążkami, nie przypuszczała zapewne,
ażeby po trzygodzinnej toalecie godziło się oddać krótszą niż trzygodzinną wizytę, i nie przypuszczała może także, ażeby na wsi, przy gospodarstwie, można było być bez obiadu do godziny pół do czwartej, siedziała tedy „sobie”, zamiast „sobie” pójść. Okoliczność ta wpływała
już sama przez się nader drażniąco na nerwy p. Kacprowskiej, które, pochodząc z przeszłego
jeszcze i z początku obecnego stulecia, należały do najsłabszych i potrzebowały niezmiernie
wiele różnych octów, soli itp., ażeby nie trapiły swej właścicielki. Od r. 1830, mniej więcej,
weszły już w modę nierównie silniejsze konstytucje u płci pięknej, a odkąd ta ostatnia poczęła
rywalizować z nami w sporcie, w paleniu cygaret, w noszeniu butów i kaszkietów i w pisaniu
nudnych powieści, a osobliwie odkąd poczęła pojedynkować się na pistolety i wykładać medycynę, kobiety coraz rzadziej mdleją. Ale, jak mówiłem, nerwy p. Kacprowskłej były dawniejszej daty, niemal współczesne cioci Telimenie, księdzowa „atakowała” je tedy bardzo
silnie, osobliwie gdy zaczęła mówić o swoich stosunkach rodzinnych.
– Bo to, proszę pani dziedzicowej dobrodziejki, memu ojcu, nie, nie memu ojcu, ale memu dziadowi należał się gruby majątek, dwie wsie na Podolu. Ale brat starszy oszukał go i
puścił z kwitkiem, a mój ojciec nieboszczyk z biedy musiał zostać księdzem.
– Jakże się nazywał ojciec pani? – zapytała na pół od niechcenia, a na pół rozciekawiona
jedna z panien Kacprowskich.
– Mohoryczewski, proszę panny kolatorównej dobrodziejki.
Mocny Boże! Popadia śmiała się nazywać z domu tak jak jej kolatorowa, być nawet daleką jej krewną! Oczywiście, że tego było za wiele dla nerwów pani Kacprowskiej, a więc
„wzięła” i zemdlała. Księdzowa oczywiście „wzięła” i poszła, a panny przy pomocy pokojówek „wzięły” i poczęły trzeźwić panią matkę, wskutek czego nareszcie piąta godzina „wzięła” i wybiła, nim drzwi od salonu otwarły się i jakiś duch służebny dał znać, że „pani prosi”.
Weszli tedy, najpierw p. hr. Cybulnicki, czyli książę A. C. – dalej p. Bogdan, p. Meliton i
p. Wicenty – ten ostatni odłożywszy poprzednio na bok swoją fajkę. Widok obydwu salonów
był imponujący: jeden malowany był na zielono i miał meble niebieskie, drugi malowany był
na niebiesko i miał meble zielone. Kanapy i fotele ustawione były według owego sztywnego i
nietowarzyskiego systemu, dzięki któremu wszyscy siedzą prawie rzędem koło siebie i mogą
ziewać nie żenując się jedno drugiego, bo nikt naprzeciw nikogo nie siedzi. W niektórych
wypadkach zgadzam się zresztą zupełnie z tym systemem, osobliwie przy obiedzie i przy herbacie, nic bowiem nie odbiera apetytu tak mocno jak widok brzydkiej twarzy, niepięknych
zębów lub częściowego tychże braku, pergaminowej cery i tym podobnych niepoetycznych
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rzeczy – a trudno patrzyć się bez przerwy w sufit albo w talerz, respective342 w filiżankę.
Dlatego też vis à vis z panią Kacprowską nie należałoby do najbardziej mi pożądanych, szczęśliwych trafów. Była zresztą czcigodna ta matrona najlepszą w świecie małżonką i matką i
niezliczonymi cnotami domowymi wynagradzała obficie brak zewnętrznych powabów, nawet
jak na jej wiek prawdziwie w swoim rodzaju rzadki i wymagający nader delikatnego pióra,
ażeby go opisać inaczej, niż to czynił p. Nieruszyński, sąsiad państwa Kacprowskich. Ten
ostatni mawiał bowiem zawsze swoim lapidarnym stylem, że „nie widział nigdy tak brzydkiej
starej baby jak ta Kacprowska, ani takiej, która by się tak nieznośnie dęła jak ona”. To mawiał
nota bene p. Nieruszyński; ja tego nie powiedziałbym za nic w świecie, tak jak nie powiedziałbym, że ten albo ów volksredner343 jest osłem, a ten albo ów demagog zarozumiałym
głupcem, choć ludzie tak mówią. W pisaniu zamiast „osieł” mówi się „doktryner”, a zamiast
„zarozumiały głupiec” mówi się „młody i pełen talentu, ale trochę jeszcze niedowarzony tłumacz książki Büchnera pt. Siła i materia”344. Co zanotowawszy dla wiadomości dorastających
dziennikarzy i krytyków, pośpieszam dodać do rysopisu p. Kacprowskiej jako „szczególną
oznakę”, iż posiadała głos dla muzykalniejszego cokolwiek ucha tak niestety kakofoniczny,
że z drugiego pokoju można go było wziąć za skomlenie Bijouczka, faworyta i mopsa
nadwornego w Cewkowicach. Ale to nie ma nic do rzeczy; można nie mieć wcale głosu, a
być nader porządnym i pożytecznym stworzeniem boskim, jak np. rak albo ryba, albo śpiewacy Wielkiej Opery we Lwowie, którym żaden nadpełtwianin nie miałby za złe, gdyby całkiem
oniemieli.
Pani Kacprowska siedziała na kanapie, a obok niej rzędem trzy panny Kacprowskie;
wszystkie cztery panie były w czarnych sukniach, miały żelazne czarne krzyżyki na czarnych
żelaznych łańcuszkach u szyi, czarne paski z białymi orłami u talii i czarne pierścionki z białymi obwódkami na paluszkach. Były to bowiem czasy żałoby, nasze panie smuciły się nad
niedolą ojczyzny – teraz już im weselej, noszą więcej kolorów, niż ich jest w tęczy, więcej
złota, niż go ma na sobie wielki król Kazimierz w marmurowym krakowskim grobie, i więcej
jasnych kwiatów, niż jasnych łez wylały nad naszą męką, nędzą i hańbą. Ale ponieważ i my
nie lepsi, nie wymagajmy od naszych pań i panien uczuciowości w tym mądrym stuleciu,
które odkryło, że pochodzi prosto od małpy, i nie może nacieszyć się tym odkryciem. Uczucie
jest tylko miłą albo niemiłą afekcją nerwów, inne zaś tak zwane uczucia są urojeniami, których człowiek nabywa lub pozbywa się z wiekiem. Dlatego i uczucie patriotyczne najprzód
jest w sercu i wywołuje powszechną żałobę, później przenosi się w pięty i wywołuje tańce i
bale z celami patriotycznymi, a na koniec znika całkiem lub oddane bywa do przechowania
literatom i dziennikarzom, jak futro do kuśnierza na lato. Ponieważ zaś kuśnierz także w lecie
chodzi bez futra, więc i literaci, a nawet dziennikarze narodowo- -demokratyczni sprawiają
sobie na lato lżejsze, ogólnosłowiańskie ubranie, a ducha narodowego tylko od czasu do czasu
przewietrzają i trzepią z wielkim hałasem, ażeby wiedziano, że go mają u siebie i „stoją przy
nim na straży”345.
Trzy były panny Kacprowskie, jak mówiłem, wszystkie trzy nadobne i pełne wdzięku.
Najstarsza, panna Melania, była smętną i poetyczną, czułą dla ludzi, dla kwiatów, dla jaskółek, dla księżyca i dla niewinnych kurcząt, które nielitościwie zarzynano, lubiła poezje Lenartowicza i ryż sztorcowany na zimno, z śmietaną i konfiturami. Przy tym na złość swemu
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respective (łac.) – względnie.
Volksredner (niem.) – trybun, mówca ludowy; aluzja odnosi się do członków Tow. Demokratycznego.
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Tu mowa o Leopoldzie Mikulskim (pseudonim L. Mulski), tłumaczu książki niemieckiego filozofa i
przedstawiciela wulgarnego materializmu, Ludwika Büchnera, Kraft und Stoil. Tłumaczenie to umieścił »Dziennik Lwowski« w roku 1869. Cała dygresja skierowana jest przeciw politykom obozu Smolki (Volksrednerom) i
redaktorom »Dziennika Lwowskiego«, których Lam oskarża o nieuctwo i głupotę polityczną.
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Aluzja ta odnosi się do słowianofilskich sympatii wśród członków Tow. Narodowo-Demokratycznego.
Określenia, że Towarzystwo „stoi na straży godności narodowej”, użył w jednym z artykułów K. Groman.
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imieniu była blondynką346, oczy jej mogły uchodzić za niebieskie, a cera za alabastrową.
Znam pewnego nader złośliwego pisarza angielskiego, który twierdzi, że fizjonomie tego rodzaju przypominają mu zawsze, nie wiedzieć czemu, cielęcinę na zimno, ale ja, nie będąc i
nie chcąc być złośliwym, muszę wyznać, że potrawa ta wydaje mi się cokolwiek mniej melancholiczną niż panna Melania, od której według zdania filologów okolicznych wyraz melancholia wziął swój źródłosłów, mianowicie o ile melancholia zawiera w sobie pojęcie apatii
i senności. Z tego widzimy, że panna Melania była nader interesującą istotą, delikatnym
kwiatem, nad którym warto by robić bliższe studia, gdyby się znalazł badacz i gdyby się napił
czarnej kawy, ażeby mu się nie wydarzyło to, co p. Kryspinowi Kryspinowskiemu – młodemu
obywatelowi z sąsiedztwa. Ten ostatni, zbadawszy dokładnie ekstrakt tabularny p. Kacprowskiego, przyjeżdżał często do Cewkowic w celu robienia studiów nad panną Melanią i zostawiony raz z nią sam na sam na balkonie od strony ogrodu, wsparłszy się na poręczu, usnął.
Poręcze były stare i zbutwiałe, p. Kryspin załamał się, spadł z balkonu i uderzył czaszką o
cegłę leżącą na dole. Czaszce nie stało się nic, bo była twardą, ale mózg, niedość szczelnie ją
zapełniający, otrząsł się i p. Kryspin stał się ofiarą swojej gorącej miłości w kilka tygodni po
tym wypadku. To odstręczyło innych konkurentów, aż na koniec przeszłego roku znalazł się
jeden, przemyślniejszy od swego poprzednika, bo przywoził zawsze z sobą tabakę, ile razy
był w Cewkowicach. Gdy się został sam z panną Melanią na balkonie, zażywał tabaki, ile
razy mu się na sen zbierało, i dzięki tej dzielnej prezerwatywie347 nie tylko nie usnął, nie
spadł i nie nadwerężył sobie tej części ciała, która mu służy do noszenia kapelusza i do skrobania się wobec trudnych położeń, ale nawet przebywa teraz cięższe próby, zostawszy zazdrości godnym małżonkiem panny Melanii.
Drugą z kolei była panna Róża. Ponieważ starsza siostra wzięła już była w posiadanie rodzaj smętny, ta poświęciła się rodzajowi kapryśnemu, złośliwemu i o tyle filuternemu, o ile to
się pogodzić dało z arystokratyczną krwią Kacprowskich i Mohoryczewskich. Doprowadziwszy do wielkiej doskonałości pod tym względem, panna Róża była w kółku rodzinnym tym,
czym jest satyryczne pióro niezrównanego »Szaławiły«348 w gronie innych piór „tromtadratycznych”. Miała także jasne włosy jak panna Melania, ruchy jej nie odpowiadały żywości
umysłu i satyryczne jej pociski przecedzały się z wolna przez białe ząbki i przez różowe usta,
jak gdyby się delektowała nimi, nim je puszczała na swoje ofiary. Miała oczy piwne, ale w
tych czasach, w których wychowywały się nerwy pani Kacprowskiej, nie uznawano tego koloru w dobrym towarzystwie i dlatego, idąc za zdaniem szanownej mamy dobrodziejki, zgadzano się w domu powszechnie, iż Rózia ma oczy czarne. Zresztą była to w ogóle bardzo
przystojna osoba i osoba, która lepiej jeszcze od innych wiedziała, że jest przystojną.
Panna Władysława, najmłodsza z panien Kacprowskich, nie skłaniała się jeszcze ani ku
smętnemu, ani ku szczypiącemu rodzajowi i dlatego w chwili, gdy weszli do salonu wyliczeni
powyżej panowie, siedziała z rękami symetrycznie złożonymi jedna na drugiej wzdłuż czarnego paska z orłem białym, podczas gdy panna Melania smętnie przypatrywała się nadwiędłej
róży, którą trzymała w lewej dłoni, prawą niemniej smętnie podpierając pochyloną ku poręczowi fotelu główkę. Panna Róża zaś kręciła Biżuczka filuternie za uszy, Biżuczek skomlił, a
pani Kacprowska napominała córkę: – Mais, Rose, soyez donc raisonnable!349 – i nie można
było zorientować się w pierwszej chwili, kto skomli, a kto napomina?
W tej chwili nastąpiło uroczyste przedstawienie p. hrabiego Cybulnickiego, o którym
wszyscy już wiedzieli w sekrecie, że jest właściwie księciem A. C. i majorem Janem Wara.
Pan Artur skłonił się z niesłychanie książęcą gracją i radość swoją ze zrobienia tak miłych
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Imię Melania pochodzi z greckiego: Melanija = czarność.
prezerwatywa (z fr.) – środek ochronny.
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»Szaławiła« – pismo polityczno-humorystyczne, wychodzące we Lwowie w roku 1889 pod redakcją Józefa Wybranowskiego, zwolennika Smolki. „Tromtadratami” nazwał Lam polityków z Tow. Demokratycznego.
349
Mais Rose, soyez donc raisonnable! (fr.) – Ależ, Różo, bądźże rozsądną!
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znajomości wyraził półwykrzykiem „Mesdames!”, którego przeciągłość, paryskość i wielkoświatowość nie mogły mieć równych sobie pod słońcem. Panie odkłoniły się majestatycznie,
wskazano księciu fotel i pani Kacprowska zapytała:
– Pan hrabia dawno w Galicji?
Księciu przywidziało się, że na deptał na nogę Biżuczkowi, i począł szukać na posadzce
za tym czworonożnym obywatelem, ażeby go przeprosił, ale pani Kacprowska powtórzyła
swoje pytanie; książę spostrzegł swoją pomyłkę.
– Nie, niedawno, pani! – odrzekł.
– Pan hrabia prosto z Paryża? – odezwało się coś znowu, ale i tym razem nie był to Biżuczek.
– Nie, pani, prosto z pola bitwy – rzekł mój bohater rzucając w koło spojrzenie pełne męskości i leonidasowskiej nieustraszoności.
– Z pola bitwy! – odwtórowało to samo co przódy, ale książę już się był oswoił i nie posądzał Biżuczka o mieszanie się do rozmowy. Postawa jego (rozumie się księcia, nie Biżuczka) wobec uwielbiającego wykrzyku pani Kacprowskiej przybrała wyraz nonszalancji, jeszcze bardziej leonidasowskiej niż męskość i nieustraszoność. Panna Melania westchnęła i spojrzała na księcia niebieskim, smętnym swoim okiem, panna Róża uśmiechnęła się uroczo i
wlepiła na chwilę swoje czarne, roztropne oko w jego szafirowy pince-nez, a panna Władysława trzymała ciągle ręce przy sobie, u paska, i nie wiedziała, czy ma się uśmiechnąć, czy
westchnąć. Nareszcie zrobiła jedno i drugie, po czym wszedł lokaj z doniesieniem, iż waza na
stole. Hrabia-książę, z wdziękiem przypominającym czasy Ludwika XIV we Francji albo
króla Stanisława Augusta w Polsce, podał rękę pani Kacprowskiej, pan Bogdan pannie Melanii, p. Meliton poprowadził pannę Różę, a pan Wicenty pannę Władysławę z taką powagą i
pompą, że mógłby był służyć za model do portretu któregokolwiek statysty teatru polskiego
we Lwowie, w chwili gdy tenże przebrany za senatora rzymskiego udaje się na Kapitol, by
tam zamordować Juliusza Cezara. Tylko kostium był odmienny i zamiar mniej morderczy.
Gdy imponujący ten pochód przebył szczęśliwie salę bilarową i przez rozwarte na rozciąż
podwoje wszedł do jadalni, wszyscy siedli do stołu i zaczęli jeść rosół z najzimniejszą krwią
w świecie, prócz p. Bogdana, który będąc przyzwyczajonym do wódki przed obiadem, spoglądnął z boku raz czy dwa razy, azali nie podadzą tego kordiału. Ale taki mauvais genre350
zwyczaj nie istniał w Cewkowicach; p. Bogdan pomyślał sobie, że gdybyśmy nie mieli arystokracji, bylibyśmy Murzynami, i pocieszony tą myślą, wziął się także do rosołu.
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mauvais genre (fr.) – w złym tonie.
110

ROZDZIAŁ XI
W KTÓRYM PAN ARTUR PODOBA SIĘ „GRUBO” CAŁYM CEWKOWICOM,
A CZYTELNIK UBOLEWAĆ BĘDZIE JESZCZE BARDZIEJ NAD
SŁABYMI NERWAMI PANI KACPROWSKIEJ
Przy stole, według starego, sztywnego zwyczaju, panie siedziały na jednym końcu, a panowie na drugim, i każdy z obecnych starał się własną sztywnością i uporczywym milczeniem pomnażać sztywność i ciszę ogólną. Celował atoli pod tym względem p. Wicenty, najmałomowniejszy człowiek pod słońcem. Pan Bogdan był głodny i wskutek tego mocno zirytowany, a tu i rosół był zimny i przesolony tak, jak gdyby rodzina Kacprowskich dzierżawiła
żupy krajowe – i rzodkiewka, którą podano przed sztuką mięsa, spróchniała albo słupiasta – i
na koniec wołowina, z natury swej okropnie łykowata, podlana jakimś sosem bezbożnym, z
koloru i smaku podobnym do sadzy rozpuszczonej ciepłą wodą.
Pan Bogdan nie mówił tedy ani słowa, ale irytował się coraz mocniej, bo też nie dość, że
ten czerwony p. Kacprowski wyprawiał mu opozycję w jego obwodzie, ale jeszcze kazał mu
czekać na obiad do piątej, a na dobitek obiad był tak nędzny! Pan Bogdan koncentrował jednak swoją złość w głębi serca i milczał. Panny milczały, bo mama nic nie mówiła, a nie wypadało im zaczynać rozmowę – p. Artur zaś milczał, bo wszyscy milczeli, i dziwił się, dlaczego w Cewkowicach wszyscy tak mocno szanują swoje języki, skoro on z własnego doświadczenia wiedział, że ze wszystkich części ciała ta najwięcej ruchu i wysileń wytrzyma. Niemniej zadziwiło go, dlaczego lokaj, obniósłszy półmisek naokoło stołu, wracał zawsze jeszcze
raz do pani Kacprowskiej, po czym ta ostatnia własnoręcznie wydzielała dwie porcje na dwa
osobne talerze, które potem wynoszono z sali. Porcje te były namacalnym stwierdzeniem
chemicznej teorii o atomach, niedziałkach, tj. ilościach tak małych, że się już dalej podzielić
nie dadzą. Jedna z nich przeznaczoną była dla „komisarza”, tj. rządzcy i plenipotenta dóbr
cewkowickich, a druga dla „panny” służącej. Pan Artur pomyślał sobie, że jeżeli w Cewkowicach jedni ludzie bardzo mało mówią, to natomiast drudzy bardzo mało jedzą. Pan Bogdan
zaś, przeklinając ów sos, stanowiący integralną część tak zwanej „sztuki mięsa z pieca”, m y ś
l a ł także, tj. dopuszczał się czynu, którym rzadko kiedy obarczał swoje sumienie. Mianowicie zaś myślał p. Bogdan, że jego kuchnia w Telatynie jest nierównie lepszą, choć przodek
jego Kołdunowicz był słynnym w tym kierunku jeszcze za króla Palemona, podczas gdy w
rodzinie Kacprowskich już w trzeciej generacji zaginęła wszelka tradycja i wnuk Błażeja
Kacpra, niegdyś kucharza pani hrabiny Bankrucińskiej,
t a k i m jedzeniem częstował
sąsiadów! Tymczasem podano szparagi. Wiadomo, że jarzyna ta, gdy się przestoi, staje się
bardzo niesmaczną; a ponieważ w tym specjalnym wypadku przestała się od drugiej do pół do
szóstej, trudno ją było przełknąć. Pan Bogdan wziął parę szparagów na talerz, ale skosztowawszy dał pokój. Spostrzegła to pani Kacprowska w chwili, gdy oddzielała porcję szparagów dla „komisarza” szeptając lokajowi, że dla „panny nie trza” (Źle jest bowiem psuć sługi i
dawać im tak rarytne specjały do jedzenia. Przyp. aut.). Dla przełamania powszechnych lodów konwersacyjnych pani Kacprowska zwróciła się tedy do p. Bogdana i zapytała:
– Sąsiad dobrodziej bardzo mało jada?
N. P. B. K. skrzywił się mocno i nie wiedział na razie, co ma odpowiedzieć. Szczęściem
czy nieszczęściem, wyręczył go p. Artur, który połykał szparagi z miną tak doskonałą, z jaką
aktorowie na scenie zjadają kartonowe pasztety i popijają Kleinowski „lager”351 zamiast
szampana.
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lager Kleinowski – osad na dnie beczek z winem, tu – kiepskie wino ze sklepu Kleina.
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– Zły pan masz gust, panie Kołdunowicz – rzekł książę – doskonałe szparagi!
Czy p. Bogdan domyślił się, jak dalece to twierdzenie księcia było złośliwym, czyli też
tak oczywista nieprawda odjęła mu wszelki respekt dla arystokracji, dość że z kolei i on stał
się złośliwym i spoglądając z ukosa na p. Kacprowskiego, rzekł zimno i grzecznie:
– O, panie hrabio, dom Kacprowskich zawsze słynął z k u c h n i!
Naturalnie, że p. Kacprowska „wzięła” i zemdlała i że wszyscy zerwali się, ażeby ją
trzeźwić, co im się po części udało. Następnie p. Meliton i panna Melania wyprowadzili tę
czcigodną matronę przez bilarową salę i niebieski salon na balkon, dla orzeźwienia jej świeżym powietrzem. Obiad był przerwany, panna Róża, panna Władysława i p. Wicenty zostali z
gośćmi, a gdy po chwili p. Meliton wrócił, zastał p. Artura w żywej rozmowie z panną Różą –
o niedogodności, jaką sprawiają zbyt drażliwe nerwy, o różnych rodzajach zemdlenia i o różnych ku temu sposobnościach, w szczególności zaś o tych, które książę A. C. miał już w
swoim życiu i które były bardzo tentujące. Raz np. kuzyn jego, Krzysio Radziwiłł, ugodzony
kulą w bitwie z Moskalami, umierał w jego objęciach; drugi raz znowu zamek jego stał w
płomieniach, Moskale pastwili się nad mieszkańcami, on spieszył z odsieczą na czele swego
oddziału, wpadł między zgliszcza i gruzy i – o nieba! nie znalazł tam ani matki, ani siostry.
Był wprawdzie bliskim zemdlenia, ale nie zemdlał – zresztą byłoby to było wcale niepotrzebnym, albowiem, jak się później dowiedział, matka jego, księżna, i księżniczka, jego siostra,
wyjechały były do Warszawy i Moskale nie zastali ich w zamku. Panna Róża podziwiała w
cichości wszystko, co słyszała, i znajdowała, że książę jest bardzo a bardzo „dobrze”, ale
oczywiście nie dała mu tego poznać żadnym wykrzykiem uwielbienia ani jakąkolwiek inną,
najlżejszą oznaką – nie tak jak pani Szeliszczyńska albo panna Celina, które nie taiły się nigdy ze swoim podziwieniem dla „pana majora”.
P. Meliton oświadczył, że jego żonie, cierpiącej mocną migrenę, zrobiło się chwilowo
niedobrze, ale że to zaraz przeminie. W istocie wróciła, mocno jeszcze zalterowana i wsparta
na pannie Melanii, lecz pełna majestatu i gotowa wydzielać dalej porcje dla komisarza i dla
panny służącej. Nikt oczywiście z całej rodziny Kacprowskich nie dał nigdy do zrozumienia,
jakoby zemdlenie pani Zeneidy z Mohoryczewskich Kacprowskiej mogło być w związku ze
wzmianką pana Bogdana o kulinarnej sławie ich rodu. Obiad szedł dalej swoim trybem, tylko
rozmowa była już nieco więcej ożywioną: pan. Artur opowiadał to o powstaniu, to o swoich
kuzynach, Zamoyskich, Platerach, Czartoryskich i Chodkiewiczach, Wołłowiczach i Radziwiłłach; a na koniec o swoich rozmowach z księciem Napoleonem i z innymi znakomitościami francuskimi co do powstania polskiego. P. Bogdana interesowały mianowicie te ostatnie
szczegóły, osobliwie dlatego, że pan Artur przytaczał zawsze treść rozmowy po francusku, a
N. P. B. K, z języka tego rozumiał każde prawie dziesiąte słowo. Książę nie mówił jednak
nadto wiele, z wysokimi koneksjami swoimi wyjeżdżał dopiero wtedy, gdy go o nie pytano, i
to jakby od niechcenia, jednym słowem wystrzegał się jak najzręczniej wszelkich pozorów
„blagiera”. Zadawał sobie nawet ten przymus, że jak najmniej mówił o sobie, o swoich zasługach i o swojej waleczności – chyba że prawda historyczna tego wymagała. I tak np. w sprawie pojedynku Branickiego z Zygmuntem Wielopolskim352 nie mógł przecież pan Artur utaić
współobywatelom, że właściwie jego wypychano, ażeby się bił z synem margrabiego o obrazę księcia Napoleona – mais je leur ai dit353 – dodał z sarkastycznym uśmiechem – że kiedy
wnuk jakiegoś tam korsykańskiego nobile nie może się bić z panem Zygmuntem, to j a tym
bardziej nie mogę! Le prince n’a qu’a arranger lui-même ses petites affaires avec m o n s i e
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Pojedynek między Zygmuntem Wielopolskim (synem margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, głównego reprezentanta polityki ugody obszarnictwa polskiego z caratem) a Ksawerym Branickim, emigrantem polskim, fanatycznym zwolennikiem dynastii Bonapartych. Pojedynek odbył się w maju 1863 roku, we Francji.
353
mais je leur ai dit (fr.) – ale im powiedziałem.
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u r Wielopolski, je suis démocrate, et je ne me bats que paw mois et pour ma patrie!354 Niezmierne uwielbienie, z jakim cała rodzina Kacprowskich przyjęła wiadomość o tym pełnym
godności znalezieniu się księcia, oddziałało silnie na pana Bogdana. Zrozumiał on doskonale,
że démocrate znaczy demokrata, a patrie ojczyzna, a ponieważ zdawało mu się, że książę w
owym zajściu przysłużył się niesłychanie zasadzie arystokratycznej, więc ze łzami rozrzewnienia w oczach wynurzył głośną wdzięczność niebiosom, iż dały nam arystokrację, bez której bylibyśmy jak Murzyni czarni i brunatni itd., itd.
– Nie, panie – rzekł jego książęca mość z emfazą – w Polsce nie ma arystokracji! Nie
mamy wprawdzie w tradycjach naszych absolutnej równości, ale istniała równość
s z l a c h e c k a; szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie! (Tu pan Meliton począł z zapałem kiwać głową na znak bezwarunkowego potakiwania, a p. Wicenty popatrzył najprzód w
sufit, a potem pod stół na swoje buty, co było z jego strony znakiem żywego udziału w rozmowie). Pielęgnujmy tę równość – ciągnął dalej książę – nie wywyższajmy się jedni nad drugich, a nie będzie między nami niewolników!
Wspaniałym jest widok dębu, który pozwala słabemu powojowi wić się około swego pnia
odwiecznego, wzniosłym jest Cezar Oktawian August, gdy przyjacielską dłoń podaje Cynnie,
do łez rozrzewnia nas w potrójnej swojej koronie następca Grzegorzów siódmych, Innocentych i Leonów, gdy z wyżyny Kapitelu, on, widomy zastępca Chrystusa, cały pokorą przejęty,
mieni się „sługą sług bożych” – ale dla galicyjskiego szlachcica t a k i zawsze najpiękniejszym, najwięcej uwielbienia i ucałowania rąk i nóg godnym ideałem będzie
k s i ą ż ę,
który, wszedłszy pod jego strzechę, zacznie mówić o równości szlacheckiej i cytować to najfałszywsze pod słońcem, najbardziej ze wszystkich w Polsce kłamliwe przysłowie, że
„szlachcic na zagrodzie” itd. Powiedz to szlachcicowi, mości książę, a po Panu Bogu i po
Matce Najświętszej nie będzie znał innego patrona, opiekuna i jaśnie oświeconego, łaskawego
pana, prócz ciebie, nikomu nie będzie się tak nisko kłaniał i nikogo tak chętnie nie uzna wyższym od siebie. Powiedz to i nieszlachcicowi, w innej formie, a ten uwielbi cię jeszcze przed
Panem Bogiem i przed Matką Najświętszą. Jesteśmy narodem okrutnie demokratycznym,
republikańskim!
Czy p. Artur na mocy jakiegoś szczególnego natchnienia i osobistych względów Ducha
świętego wiedział, jak należało przemawiać w Cewkowicach, czy domyślił się tego, czy też
na koniec udało mu się to tylko przypadkiem – dość, że trafił w najsłabszą stronę i pozyskał
od razu wszystkie serca. P. Żaak355, kiedy w imieniu sławnego cechu stolarskiego, w przystępie demokratycznej weny dziękował łaskawie pospólstwu lwowskiemu, że się zgromadziło na
zgromadzenie ludu, nie wziął tak znienacka, szturmem, wszystkich sympatyj ogółu, jak to się
udało księciu A. C. w Cewkowicach. P. Meliton myślał sobie: „oto mi człowiek”, pani Melitonowa myślała: „ma słuszność, dlaczegoż by Wicuś nie mógł ożenić się z Czartoryską albo
dlaczegoż by Melania nie mogła pójść za Sanguszkę?”, panna Melania wyglądała jak istny
obraz czarnej melancholii, a panna Róża jak róża z kolcami starannie ukrytymi, zaś panna
Władysława nie wyglądała ani jak czarna melancholia, ani jak róża, i wszystkie trzy panny
myślały to, co myślał papa, i to, co myślała mama, i jeszcze wiele innych rzeczy. Pan Wicenty
wpatrywał się długo w okrągłe ornamenta wymalowane w środku sufitu i w swoje nogi, a na
koniec zwrócił na siebie oczy całego towarzystwa, wymawiając poważnie te dwa pełne znaczenia wyrazy:
– Bardzo... słusznie !
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Le prince... patrie (fr.) – Książę powinien sam załatwić swoje drobne porachunki z p a n e m Wielopolskim, ja jestem demokratą i biję się tylko za siebie i za ojczyznę.
355
Wincenty Żaak – członek Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego. Chodzi tu o wspomniane już wyżej
zgromadzenie ludowe.
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I tak przebyto na koniec szczęśliwie budyń z szodem winnym, a nawet p. Bogdan z rozrzewnienia nie spostrzegł, że szodo zawierało zbyt mało jaj i zbyt wiele ciepłej wody, oprócz
pewnej ilości skwaśniałego wina i jednego „niedziałka” cukru. Ale niestety, był to poniedziałek, dzień z gruntu feralny, który powinni by już raz zacząć opuszczać we wszystkich
kalendarzach. Muszę o tym pomówić z Chochlikiem356: to postępowy a niezbyt pilny pisarz,
może zrobi początek w swoim »Noworoczniku«, ażeby miał mniej do pisania. Dosyć, że
dzięki poniedziałkowi nie obeszło się bez jednego jeszcze smutnego przypadku. Czytelnicy
pamiętają zapewne i będą mogli w razie potrzeby poświadczyć, że pani Melitonowa kazała
najwyraźniej w świecie zarżnąć cztery kurczęta na uroczystość przyjęcia hr. Cybulnickiego,
będącego w gruncie księciem A. C. Otóż gdy lokaj wszedł z tym ostatnim półmiskiem i podał
go pani Melitonowej, wprawne oko gospodyni domu poznało natychmiast, że jest tylko siedm
połówek na ośm osób. Ponieważ nie zwykł się w tych stronach wydarzać fenomen tak nadnaturalny, by czworo kurcząt miało tylko siedem nóg, siedm skrzydeł i trzy pępuszki, i ponieważ dla obdzielenia ośmiu osób potrzeba było koniecznie ośm połówek kurczęcia, tym
bardziej że ptaki te tak dalekimi były od strusiego wzrostu jak wróble, więc pani Melitonowa
zapytała lokaja półgłosem, gdzie jest jeszcze pół kurczęcia?
– Proszę jaśnie pani, pan komisarz wziął po drodze... – odrzekł lokaj głośno.
– Jak to? – zapytała p. Kacprowska blednąc.
– Bo proszę jaśnie pani – prawił dalej zwiastun nieszczęścia obcierając nos rękawem od
surduta – w u n mówił, c o musi iść prędko w pole i co nie ma czasu czekać.
Arogancja podobna ze strony komisarza, który powinien wiedzieć, że dodatkowe kurczęta
nie pieką się dla niego, ale dla księcia A. C. – była nie do darowania. Szanowni czytelnicy nie
mogą tedy wziąć za złe pani Kacprowskiej, a nawet muszą to znaleźć całkiem naturalnym, że
natychmiast „wzięła” i zemdlała. Otrzeźwiono ją atoli bardzo prędko i posadzono na powrót
na krześle prezydialnym u stołu – lecz półmisek odsunęła nie tknięty. Podano go pannie Melanii, która również odmówiła, potem pannie Róży, pannie Władysławie, księciu, wszędzie z
nie lepszym skutkiem. Ostatecznie pokazało się, że nikt nie chce pieczonych kurcząt, wstano
od stołu, pan Artur podał rękę pani Melitonowej, pan Meliton pannie Melanii itd., i wszyscy
w tym samym porządku, co pierwej, wrócili do niebieskiego salonu. Tam zostawiono damy, a
panowie udali się do pokoju p. Melitona na czarną kawę i cygara, podczas gdy zaprzęgano
konie pana Bogdana. Ten ostatni pożegnał się na koniec z wszystkimi i odjechał, by natychmiast po swoim przybyciu do Telatyna wysłać do Cybulowa raport następujący, dla którego o
pół do drugiej w nocy zbudzono hr. Cypriana:
„Nr. 577 N. P. B. K. do N. O. C. C. C. Rozkaz co do ks. A. C. spełniony osobiście przez
niżej podpisanego, zupełnie podług woli pana naczelnika.
N. P. B. K.
P. S. Zdaje się, panie hrabio dobrodzieju, że będziemy mieli pogodę. Ja jutro każę u siebie
w Tela tynie kosić pszenicę – pan hrabia dobrodziej zapewne w Cybulowie zrobi to samo. Co
do mnie, myślę płacić od kopy, bo na dnie szelmy nic nie robią. Jestem z najwyższym szacunkiem JWgo pana hrabiego dobrodzieja najniższym sługą
Bogdan Kołdunowicz”
Tak się odbyła instalacja p. Artura w Cewkowicach i tak się N. P. B. K. wywiązał ze swego polecenia.
356

Chochlik – pseudonim Włodzimierza Zagórskiego, satyryka galicyjskiego, redaktora pism satyrycznych, z
których jedno nosiło właśnie tytuł »Chochlik«. Zagórski wydawał też Noworoczniki Chochlika – kalendarze
literackie.
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ROZDZIAŁ XII
KRÓTKO, ALE STANOWCZO ILUSTRUJĄCY PRZYSŁOWIE:
„TRAFIŁA KOSA NA KAMIEŃ”
Raport piśmienny p. Bogdana nie musiał się wydać zadowalniającym hr. Cyprianowi, bo
nazajutrz N. P. B. K. zawezwany został powtórnie do Cybulowa, gdzie musiał ustnie zdać
sprawę ze wszystkich szczegółów swojej wizyty w Cewkowicach. Sprawozdanie to, oprócz
ważnej kwestii szparagów i podwójnego (o ile wiedział pan Bogdan) zemdlenia pani Kacprowskiej, na wyraźne żądanie hr. Cybulnickiego obejmowało nawet tak drobne okoliczności,
jak to, ile razy uśmiechnęła się panna Róża i ile razy westchnęła panna Melania. Pan hrabia
nie taił swojej radości z powodu, że nawet niezbyt bystremu wzrokowi pana Kołdunowicza
wpadło w oko niezmiernie dobre wrażenie, jakie p. Artur sprawił w Cewkowicach. Jego podkomendny łamał sobie głowę nad tym, dlaczego N. O. C. C. C. interesuje się do tego stopnia
względami panien Kacprowskich dla swego kuzyna, zaprzyjaźnionego przecież ż kuzynami
królowej Wiktorii itd. Ale spostrzegłszy, że łamanie głowy nie doprowadza do żadnego rezultatu, pan Bogdan dał pokój tej mozolnej i niewdzięcznej operacji. Przystąpiono do dalszych, urzędowych czynności, do których należałoby: najprzód przygotowania tyczące się
wielkiego zjazdu wszystkich dygnitarzy obwodowych w owej zawikłanej i dotychczas nie
rozstrzygniętej sprawie sucharów, a następnie wyprawienie pocztą narodową listu i pakietu,
przeznaczonego dla księcia A. C., a wczoraj jeszcze przywiezionego z Zabuża. Adres na tych
przesyłkach pisany był ręką kobiecą i opiewał krótko: „Major Jan Wara”. Z raportu komisarza
wojennego, pana Zdzisława Podborskiego, wynikało, że jakieś dwie panie ze Lwowa, szukające p. majora Warę, pojawiły się dnia wczorajszego w Zabużu, że nie były zaopatrzone w
żaden certyfikat ze strony władz narodowych i że przeto pan komisarz wojenny, obawiając się
jakiej zdrady, grożącej niebezpieczeństwem k s i ę c i u, zataił wobec tych dam obecne jego
miejsce pobytu – ale natomiast podjął się wręczenia mu listu i pakietu.
Nie potrzebuję wyjaśniać, że były to: pani Małgorzata Szeliszczyńska i panna Celina
Trzeszczyńska, które dowiedziawszy się w Błotniczanach, iż p. Artur wyjechał do Zabuża,
pospieszyły za nim, ażeby się przekonać, czy mu na czym nie zbywa i czy nie potrzebuje pomocy. Pani Podborska przypomniała sobie natychmiast twarze tych pań, widziała bowiem ich
fotografie, które p. Artur odebrał był p. Mościszewskiemu i które ten ostatni mienił fotografiami księżnej, swej matki, i księżniczki, swej siostry. Nastąpiła tedy ciekawa scena, w której
pani Podborska usiłowała nadaremnie przekonać „księżnę” i „księżniczkę”, że w szlacheckim
polskim domu nie potrzebują bynajmniej taić swego stanu, pochodzenia i nazwiska, pani
Małgorzata zaś długo bardzo i usilnie musiała protestować przeciw przypuszczeniu, jakoby
nazwisko p. Szeliszczyńskiego było tylko jej pseudonimem. Nareszcie, gdy to niesłuszne podejrzenie upadło w umyśle pani Podborskiej, powstało natomiast drugie, niemniej okropne, tj.
że „książę” oprócz jej serca „zrozumiał” jeszcze wiele innych serc kobiecych. Od tej chwili
przyjęcie p. Małgorzaty i jej pasierbicy w Zabużu stało się nader chłodne. Gdy p. Podborski,
powróciwszy z polowania na bekasy, omal się nie wygadał, dokąd wywieziono p. Artura, pani
dobrodziejka głośniej i piskliwiej niż kiedykolwiek zawołała: „Zdzisiu, milcz!” i na koniec
obydwie nasze znajome dawne po pełnej nieporozumień wizycie w Zabużu odjechały do
Lwowa.
Kurier powiatowy, pan Łagoszewski, odwiózł do Cewkowic list i pakiet przeznaczony dla
p. Artura. List składał się z bardzo przyjacielskich i czułych wyrazów: pani Małgorzata wyjawiała w nim zdanie, że obowiązkiem kobiet jest poświęcać się za tych, którzy się poświęcają za ojczyznę, ubolewała nad przypadkiem, którego pan Artur doznał w Błotniczanach,
prosiła go, ażeby się zgłosił do niej, gdy czego potrzebować będzie, i ażeby miał w pamięci
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„nas”, tj. panią Małgorzatę, jeżeli można, bez panny Celiny, a jeżeli nie można, to przynajmniej wraz z panną Celiną. Ostatni ten komentarz nie znajdował się jednak w liście i jest tylko
przypiskiem autora. Natomiast znajdowały się tam dwa zupełnie do siebie podobne, podłużne
papiery, a na każdym z nich znajdowała się sztychowana po niemiecku obietnica, że c.k. austriacki bank narodowy wypłaci okazicielowi – kiedyś naturalnie – sto guldenów w srebrze
walutą austriacką. Wprawdzie c.k. austriacki bank narodowy nie dotrzymał jeszcze dotychczas podobno nigdy tej obietnicy, ale mimo to papiery tego rodzaju są bardzo pożyteczne i
ktokolwiek wielką ich ilość ma w swoim posiadaniu, może być pewnym szacunku i poważania współobywateli, W pakiecie dołączonym do listu znajdował się zapas bielizny wraz z
drugim wydaniem flanelowych okryć, wspomnianych na początku tej powieści, a dowodzących, jak wiele pani Małgorzacie zależało na zdrowiu p. Artura – przypuszczała bowiem zapewne, że efekta jego podróżne przepadły.
Tu po raz drugi przychodzi mi ubolewać nad niestałością i niewdzięcznością mego bohatera. List pani Małgorzaty sprawił mu niemałą przyjemność, dowodził wielkiej z jej strony
przyjaźni i serdeczności, a jeżeli słowa wątpliwym tylko i słabym są dowodem uczuć, toć list
i pakiet zawierał namacalniejsze, niezbite objawy przywiązania i serdeczności. A jednak, pomyślawszy zaledwie: „ poczciwa kobiecina”, nie przycisnął z rozrzewnieniem jej pisma ani
do ust, ani do serca, nie wydobył jej fotografii, ażeby sobie uprzytomnić piękną i rozkoszną
jej postać – nie! Włożył po prostu list wraz z alegatami do puilaresu, schował puilares do kieszeni i wychylił się z okna gościnnego pokoju w Cewkowicach na ogród, patrząc z roztargnieniem to w tę, to w ową stronę. Było to rano, trzeciego dnia jego pobytu w domu państwa
Kacprowskich. Słońce grzało już bardzo mocno, ale w ogrodzie była jeszcze rosa na trawie i
na kwiatach, drzewa powiewały miłym chłodem, pełno było cienia i zaciszy między georginiami, agrestami i malinami, okalającymi wąskie uliczki ogrodu, pełno było woni w powietrzu i pszczół, i motylów, i świegotania ptaków. Ale jak list p. Małgorzaty, tak i te wszystkie
piękne rzeczy nie rozczulały pana Artura. Nie był w sielankowym usposobieniu – choć nie
chcę przez to powiedzieć, ażeby nie był w usposobieniu poetycznym. Owszem, serce jego
przepełnione było wrażeniami. Gdyby sobie był przypomniał jaki piękny wiersz Mickiewicza,
Słowackiego lub Krasińskiego, byłby go może wylał na papier. Ręczę tylko, że byłby go nie
pokazał pannom Kacprowskim, bo znajomość piśmiennictwa polskiego stała w Cewkowicach
na wyższym stopniu niż u pani Szeliszczyńskiej we Lwowie.
W ogólności coś dziwnego działo się z panem Arturem, coś, z czego sobie nie zdawał
sprawy. Zadał on był grubo szyku w Cewkowicach, grubo się wszystkim podobał, ale jak
gdyby nie był sam sobą, powodzenie to nie cieszyło go tak bardzo, jakby go mogło było cieszyć pierwej. Czego nigdy dawniej nie robił, do tego miał teraz niepohamowaną skłonność i
ochotę: dumać i marzyć nie jak Koroniarz, ale jak Rusin, ba, jeszcze gorzej niż zwykły Rusin,
bo jak Ukrainiec. Mozolne to zajęcie, zwłaszcza dla nie przyzwyczajonych; nam Rusinom i
Litwinom idzie to jak z płatka, ale Koroniarzom i Wielkopolanom przedstawia ono niesłychane trudności, czego dowodzą najbardziej warszawskie i poznańskie poezje. Nie dumał więc p.
Artur takich gładkich dumek jak ukraińska szkoła, ani też marzył tak smętnie jak litewska, ale
tak sobie z mazurska dumał i marzył, jak mógł i umiał. Kto by chciał poznać różnicę między
jednym a drugim z tych dumań, niech porówna np. Żal, żal, za jedyną z poematami czytywanymi na posiedzeniach wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ale choć główną zasługą poznańskiego wieszcza bywa czasem tylko to, że „Jeruzalem” rymuje z „żalem”, to w s
e r c u czuje on nie mniej pięknych rzeczy od teorbanisty stepowego357. Tak też miała się
357

Aluzja godzi w Stanisława Koźmiana (1811–1885), poetę, tłumacza Szekspira, członka a z czasem prezesa poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który 26 VI 1869 roku odczytał na walnym zgromadzeniu Towarzystwa fragment poematu Legenda o drzewie Krzyża świętego. Fragment tego poematu był też drukowany
współcześnie w »Dzienniku Poznańskim« i stąd zapewne znał go Lam. Utwór ten kończył się wierszem:
I nad wami też Chrystus srogim zdjęty żalem,
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rzecz z p. Arturem: dumania jego nie przybierały wdzięcznych, melodyjnych kształtów, lecz
w sercu robiło mu się tak „głupio”, jak onegdaj panu Kołdunowiczowi przed obiadem albo
jak panu S. w fejletonie »Dziennika Lwowskiego«358, gdy nagle z ukraińską swoją fantazją i z
parasolem w ręku ujrzał się na chwiejnym pokładzie parowca, podczas gdy dokoła kołysał i
piętrzył bałwany „Auster, dux inquieti turbidus Adriae”359. Wyobraźcie sobie p. S. w tym
położeniu, odciągnijcie od tego strach przed rekinami, „sirocco” i morską chorobę, a zostanie
wam jako rezultat matematyczny położenie p. Artura. Jednym krótkim, węzłowatym słowem,
nasz Koroniarz był zakochanym!
Przepraszam, nim pociągnę dalej moje opowiadanie, muszę wprzód nakazać milczenie
tym, którzy twierdzą, że Koroniarz nie może być zakochanym. Jest to fałsz. Wiemy z doświadczenia, że zdarzają się Niemcy, którzy nie lubią piwa, Anglicy, którzy mają czarne wąsy
i nie mają bakenbardów, Polacy, którzy nie winni ani szeląga żadnemu Żydowi, demokraci,
którzy umieją ortografię – otóż podobne wyjątki zdarzają się i między Koroniarzami, to jest
niektórzy z nich kochają się na serio.
Prawda, że to rzecz bardzo rzadka i że ze wszystkich Koroniarzy m o j e g o najmniej by
można było podejrzywać o coś podobnego, ale wszystkie te słuszne uwagi nie zmienią dokonanego faktu. Mój Koroniarz był zakochanym!
Chwilka cierpliwości wyjaśni nam resztę.
Mówiłem, że pan Artur patrzył w ogród i próbował dumać. Nagle twarz jego rozpłomieniła się, znowu zbladła, z kolei oblała się pąsem i w ogóle poczęła ulegać różnym zmianom
objawiającym wzruszenie wewnętrzne. Na jednej z uliczek ogrodu pojawiły się bowiem były
dwie popielate sukienki w czarne paski i dwie garybaldki 360, jedna fioletowa, druga czarna.
Czarna garybaldka wraz ze swoją popielatą sukienką usiadła w altance, pochyliła się trochę
na bok i wszystko to razem ułożyło się, jak gdyby było przeznaczone na winietę do zbioru
ponurych elegij i trenów. Była to panna Melania. Druga popielata sukienka w czarne paski,
wraz z fioletową koszulką, poczęła się przechadzać po uliczkach ogrodu, wśród agrestów,
porzeczek, malw, georginij i malin. Sukienka ta znajdowała szczególne upodobanie w różnych darach Flory361 i odwidzała balsaminy, astry i georginie, rosnące w środku grządek, przy
czym z obawy przed rosą podniosła się cokolwiek, odsłaniając bucik i pończoszkę, a nie widząc lub udając może tylko, że nie widzi pana Artura, któremu się coraz „głupiej” robiło w
sercu i któremu psuł się coraz bardziej rytm w jego dumaniach. Dla zapobieżenia wszelkim
pomyłkom dodam, że druga ta popielata sukienka należała do panny Róży.
Jeszcze pierwszego wieczora, po odjeździe p. Kołdunowicza, dla każdego, co miał oczy,
stało się rzeczą nader uderzającą, że usposobienia pana Artura i panny Róży zgadzają się z
sobą co do joty. P. Artur był złośliwym i opowiadał w drastyczny sposób swoją podróż ze
Lwowa, swój pobyt w Błotniczanach, w Zabużu, w Cybulowie, w Telatynie, w Barciszowicach i w Babotłukach, nie szczędził zaś mianowicie ani panny Odwarnickiej, ani pani Podborskiej, ani pani Cybulnickiej, ani pani Kołdunowiczowej, ani ich małżonków, ani państwa Łagoszewskich, ani p. Stępeckiego wraz z jego synem, ani nikogo. Panna Róża słuchała go z
rozkoszą i uzupełniała jego złośliwe spostrzeżenia jeszcze złośliwszymi, które porobiła była
znając od dawna całą okolicę. Brano tedy na fundusz „białe” stronnictwo, do którego po najPłacze, jak kiedyś płakał nad swym Jeruzalem.
Przesiąknięty duchem klerykalizmu i zacofania utwór Koźmiana przeciwstawia Lam poezji „teorbanisty stepowego”, mając tu na myśli Bohdana Zaleskiego, do którego zwracał się Koźmian w napisanym w roku 1846
wierszu Do mistrzów słowa.
358
J. Starkel pisywał w »Dzienniku Lwowskim« również „korespondencje z podróży”, będące jednak kompilacją z cudzych wrażeń i opisów.
359
Auster, dux inquieti turbidus Hadriae – „Wiatr południowy, niespokojny władca burzliwego Adriatyku”.
(Horacy, Carmina III, 2 v. 4–5).
360
garybaldka – kapelusik filcowy z rondem.
361
Flora – w mitologii rzymskiej bogini wiosny i urodzaju.
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większej części należały wszystkie wyż. wymienione osoby, co sprawiało wielką przyjemność całej rodzinie, ale nikomu tyle, co pannie Róży i panu Arturowi. Oto już mamy jeden
warunek zgodności uczuć.
Po wtóre „książę” był demokratą, ale w gruncie widać było, że się czuje księciem. Panna
Róża także była demokratką (bo papa i Wicuś należeli do obozu czerwonego), ale w gruncie
widać było, że się czuje Kacprowską, urodzoną z Mohoryczewskiej. To obopólne samopoznanie było jakoby drugim węzłem, przeznaczonym do skojarzenia dwóch dusz wybranych,
zwłaszcza gdy książę zdawał się mieć wysokie wyobrażenie o historycznych zasługach i
wielkim blasku starożytnej rodziny Kacprowskich. W istocie, szafirowy pince-nez nie pomógł
mu i w tym wypadku do dokładniejszego widzenia rzeczy, czarne oczy panny Róży przeszyły
ich były obydwóch na wylot, tj. przeszyły pince-nez i pana Artura. Cewkowice zaczęły mu
imponować. Jeszcze pierwszej nocy po swoim przybyciu pisał do mnie, że znajduje się „w
jednym z najbardziej dystyngwowanych domów wschodniej Galicji, w domu, en effet362, bardzo dystyngwowanym, tak że zda je mu się, iż jest w Warszawie”. Dowodzi to, jak nieużytecznym może być pince-nez, przez który przeszło spojrzenie czarnych albo choćby ciemnopiwnych oczu.
Jeżeli pan Artur przyznawał tyle dystynkcji Cewkowicom, to Cewkowice przyznawały
mu jej jeszcze więcej. Nie można było być bardziej księciem niż książę A. C. Najmniejsza
wątpliwość, najmniejsze podejrzenie pod tym względem nie powstało w Cewkowicach. P.
Artur opowiedział p. Melitonowi i p. Wicentemu od niechcenia cały swój rodowód, reszta
familii dowiedziała go się w parę godzin później i uwierzyłaby była raczej, że Cewkowice
leżą w Ameryce Południowej, aniżeli że książę A. C. nie jest księciem Czetwertyńskim. Z
wielkim tedy zadowoleniem państwo Kacprowscy spostrzegli, że Róża zrobiła wrażenie na
księciu, co się zaś tyczy hr. Cypriana, nie wątpił on ani na chwilę, że książę zrobił wielkie
wrażenie na Róży. I ja mam pewne powody, ażeby przypuszczać to samo. Dosyć, że w okolicy Cybulowa panowało w tej chwili najzupełniejsze ukontentowanie i tylko serce pana Artura
było widownią walk i cierpień, z którymi zapoznamy się w następujących rozdziałach, z
obecnego tę jednę wyciągając naukę, iż nie wolno bezkarnie „podobać się grubo” wielu
wdowom, mężatkom i pannom, albowiem w końcu jedna pomści się za wszystkie, a wówczas
powiedzą, że trafiła kosa na kamień.

362

en effet (fr.) – istotnie
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ROZDZIAŁ XIII
W KTÓRYM BOHATER TEJ POWIEŚCI KOCHA SIĘ, WZDYCHA,
JEŹDZI KONNO I WYKONUJE RÓŻNE INNE DZIEŁA DO ZAWODU
RYCERSKIEGO I BOHATERSKIEGO NALEŻĄCE
Zostawiliśmy pana Artura w oknie gościnnego pokoju w Cewkowicach, gdzie, jak mówiliśmy, próbował dumać, łamiąc się z psychologicznymi trudnościami tej operacji. Przekonawszy się, że usiłowania jego są płonne, wziął na głowę elegancki, lekki panama363 i udał się do
ogrodu, by się przyłączyć do panien. Po drodze, może wskutek ruchu ułatwiającego mózgowi
„wydzielanie myśli”, dumania jego poczęły układać się w wyraźniejsze formy. Stanęło mu
jasno przed oczyma, że panna Róża jest najpiękniejszym kwiatem na tej oazie cewkowickiej,
którą odkrył wśród pustyni zwanej Galicją. I oto on, jak wielbłąd – nie, nie jak wielbłąd, jak
podróżny na wielbłądzie, przebiegając pustynię i zoczywszy ten jej kwiat cudowny, zapragnął
posiąść go, zerwać, wziąć z sobą i puścić się dalej w podróż, pełną trudów i niebezpieczeństw. Przyznacie państwo, że myśl ta była pełna poezji – dlatego też pan Artur postanowił
sobie tego jeszcze wieczora ułożyć ją w piękne, francuskie albo polskie rymy, które miał następnie wpisać do albumu panny Róży. Tymczasem zaś ponieważ rymy nie były jeszcze gotowe, przedsięwziął on sobie przystąpić do taktycznych szczegółów tego wielkiego strategicznego planu, zawartego w projektowanym poemacie. Należało przede wszystkim posiąść
kwiat, tj. zdobyć serce panny Róży. Dla zwycięzcy w tylu bitwach, wygranych już nawet na
gruncie galicyjskim po parotygodniowej zaledwie kampanii, nie powinno to było być rzeczą
trudną. Ale jakżeż się rozgniewał pan Artur sam na siebie, gdy spostrzegł, że zapomina języka
w gębie, skoro zbliży się do panny Róży! On, co nigdy nie był w ambarasie, od czego zacząć
rozmowę w towarzystwie młodych i pięknych kobiet, teraz stracił wszelką fantazję i był nieśmiałym jak student! Zdawało mu się, że gdyby tylko na jednę małą chwilkę zostawiono go
sam na sam z panną Różą, odzyskałby zwykłą swadę i kilkoma śmiałymi manewrami zająłby
pozycję, której posiadanie stało się dla niego naglącą koniecznością – tak naglącą, że byłby
chętnie oddał nie tylko swój tytuł i swój majątek na Białej Rusi, ale wszystko, co miał i mieć
mógł na przyszłość, za dobre powodzenie w tej jednej sprawie. Ale najprzód, panna Róża
nigdy prawie nie była sama, a potem, choć jak np. teraz w ogrodzie, odeszła na chwilę panna
Melania i zostawiła siostrę w altanie z panem Arturem, fantazja jego jakoś nie wracała. Był
zaledwie w stanie mówić o obojętnych przedmiotach, gdy była w towarzystwie – teraz, gdy
był z nią sam na sam i gdy jej spojrzał w oczy, mięszał się, nie mógł wyjąknąć słowa. Czy
panna Róża mieszała się także, tego nie wiem, wiem tylko, że spuszczała oczy na dół i bawiła
się wachlarzem, póki nie wróciła panna Melania. Wówczas zaczynano znowu mówić o wielkim gorącu, którego można się spodziewać w południe, i o innych podobnych przedmiotach –
pan Artur okazywał się znowu pełnym werwy i elegancji, ale uczucia przejmujące jego serce
nie mogły znaleźć sposobności objawienia się, trywialna rozmowa deptała po nich nielitościwie i każde słowo obojętne, chłodne, które padało z ust panny Róży, panny Melanii albo jego
własnych, bolało naszego bohatera tak mocno, jak gdyby było grubym trzonkiem od miotły w
ręku cucyglerów, zamkniętych w kozie błotniczańskiej. Ale wszystko to było jeszcze niczym
wobec cierpień, które czekały pana Artura.
Panna Melania, rozbierając zalety i wady okolicy cewkowickiej ze stanowiska pięknych i
romantycznych widoków, zrobiła uwagę, że brak rzeki, stawu albo jeziora sprawia pewną
jednostajność w tym krajobrazie. Na to odezwał się pan Artur:
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panama – kapelusz słomkowy.
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– Ach, masz pani słuszność, woda niezbędną jest w pejsażu. Nigdy nie może jej być za
wiele. Matka moja posiada w Inflantach zamek tuż nad Jeziorem Pskowskim, dokoła prawie
oblany jego zielonymi falami. Zamek stoi na skale, wśród ogromnego lasu dębów, lip i kasztanów, z jednej strony ciągną się nie zmierzone okiem łany pszenicy, a z drugiej strony wzrok
nadaremnie szuka czego innego, oprócz gładkiej powierzchni jeziora, po której mkną łódki
rybackie ze swymi białymi jak śnieg żaglami. (Nb. Hr. Cyprian byłby tu dwa razy złapał pana
Artura, bo w Inflantach, nad Pskowskim Jeziorem, za zimno jest na lasy kasztanów i na łany
pszenicy).
– Ach, to musi być przecudne – zakwiliła w smętnej ekstazie panna Melania – tyle wody,
mój Boże, tyle wody! Ach, jakże pragnęłabym mieszkać nad takim jeziorem!
– A pani? – zapytał książę, z wielkim biciem serca zwracając się ku pannie Róży. Zdawało mu się, że los jego zawisł od jej odpowiedzi.
– Ja – rzekła namyślając się panna Róża – ja nie jestem tak p o et y c z n ą jak Melańcia i
boję się wody... bo nie umiem p ł y w a ć.
Nacisk położony na wyrazy: „poetyczna” i „pływać” wskazywał dla każdego nie uprzedzonego, że panna Róża nie jest zadowoloną z umysłowego kierunku swej siostry i że go
uważa może za przybraną maskę, za sposób przypodobania się księciu A. C. lub coś podobnego. Panna Melania, nie zmieniając swojej smętnej postawy, spojrzała też z ukosa na siostrę
z wyrazem dość mało licującym ze zwykłą jej apatią i melancholią. Ale zakochani mają oczy,
a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Książę nie zrozumiał tedy tego małego zajścia między
rodzeństwem. Wziął on słowa panny Róży do siebie. Wzmianka o
pływaniu
wydała mu się jak gdyby złośliwą aluzją do znanych nam po części specjalnych jego zdolności... Okropna myśl, że panna Róża przeniknęła go na wskroś i poznała się na nim lepiej niż
reszta rodziny, powstała w jego sercu. Zbladł więc mocno i gdy obydwie panny, wymieniwszy nader spiczaste spojrzenia między sobą, spojrzały z kolei na niego, był tak zmienionym,
że panna Melania i panna Róża zerwały się ze swoich miejsc i zawołały pełne trwogi:
– Na miłość Boga! Co księciu?
Książę ochłonął. Panna Róża nazywała go księciem w chwili mocnego wzruszenia! Wierzyła tedy, że j e s t księciem. Ale nie chciała mieszkać w zamku nad Pskowskim Jeziorem,
między kasztanami i łanami pszenicy; nie czuła tedy najmniejszej sympatii dla
n i e g o.
To było okropne, pognębiające. Książę westchnął i zwiesił głowę na piersi.
– Księciu zrobiło się niedobrze? – pytała dalej troskliwie panna Róża.
– Nie, pani, dziękuję – rzekł machając ręką – nic mi nie jest. Tylko jedno czarne, straszne
wspomnienie przeszło mi przez myśl w tej chwili i musiałem zapewne zblednąć...
Panna Melania utopiła wzrok pełen słodyczy i niewysłowionej tęsknoty w szafirowy pince-nez księcia, a panna Róża, zerkając na nią z ukosa, poczęła z wielkim współczuciem wypytywać się, jakiego rodzaju wspomnienie tak boleśnie dotknęło duszę książęcą?
– Ach, pani! Lat temu czternaście, kiedy jeszcze byłem małym dziecięciem, w zielonych
wodach owego jeziora, o którym paniom mówiłem, utonął...
– Boże! kto utonął? – zapytały znowu razem obydwie panie.
– Mój ojciec, książę Artur Swiętopełk Czetwertyński!
I młody książę Artur poświęcił łzę uczucia synowskiego staremu księciu Arturowi, ojcu
swemu, a obydwie panny westchnęły głęboko i każda z nich uroniła także po parę łez nad tym
smutnym wypadkiem, albowiem kobiety mają serca anielskie i każda prawdziwa boleść porusza je do głębi. Płakano tedy i serdecznie płakano w altance ogrodu cewkowickiego w sierpniu 1863 roku – płakał pan Artur Kukielski i płakały dwie panny Kacprowskie nad tragicznym zigonem księcia Artura Czetwertyńskiego, który czternaście lat temu miał się utopić w
Jeziorze Pskowskim. Następnie udano się na śniadanie.
Panu Arturowi było trochę, ale trochę tylko lżej na sercu. O ile mógł sądzić, panna Róża
nie żywiła szczególnej sympatii ku niemu, ale widocznie miała serce czułe i zdolne do uczuć
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głębokich. Mianowicie tragiczność zdawała się działać mocno na jej umysł. Pan Artur wnosił
tak z trwogi, którą objawiła, gdy był bliskim zemdlenia, i ze współczucia jej na koniec dla
synowskiego jego zmartwienia. Zdawało się tedy p. Arturowi, że gdyby tylko czym prędzej
znalazł się w jakim nader tragicznym położeniu, sympatie panny Róży zwróciłyby się wprost
ku niemu. Gdyby mógł np. zachorować bardzo mocno albo być rannym, albo coś podobnego?
Pan Artur wytężał całą swoją fantazję w tym kierunku, choć bez wielkiego skutku. Był już
prawie zdecydowanym skoczyć z okna i złamać nogę – ale przedsięwzięcie to, zbyt hazardowne, napełniało go oprócz tego wstrętem, jako rzecz wcale nieromantyczna. Potrzeba było
znaleźć coś innego – ale co?
Szczęściem, los przyszedł w pomoc panu Arturowi, ten los, na który często tak niesłusznie narzekamy! Po obiedzie, który tego dnia odbył się nieco wcześniej niż onegdaj, zaproponowano spacer. Panie miały jechać powozem, panowie wierzchem. Pan Meliton, zwracając
się do p. Artura, wyraził przypuszczenie, że zapewne, jako major i kawalerzysta z profesji,
musi lubić jazdę konną. Pan Artur, który już kilka razy, od czasu jak był w Cewkowicach,
objawił był jak największą pogardę dla wszelkiej piechoty i jak największe uwielbienie dla
kawalerii i który zresztą jako s p o r t s m a n z urodzenia musiał przepadać za końmi, czuł
jednakowoż jakieś zgryzoty sumienia – wobec tej propozycji, nie wiedział bowiem, czy
szlachcic nie ma przypadkiem znarowionych koni, a wiedział za to bardzo dobrze, że wszystkie jego poprzednie próby w zawodzie kawaleryjskim wypadały na niekorzyść jego reputacji
pod tym względem. Raz nawet, gdy wypadła potrzeba odwrotu przed przeważającymi siłami
moskiewskimi i gdy cały pluton jego, dawszy koniom ostrogi, pocwałował ku własnemu oddziałowi, jakimś dziwnym trafem koń p. Artura przybiegł do obozu osobno, a jeździec zjawił
się piechotą, ale – muszę mu oddać tę sprawiedliwość – zjawił się prawie jednocześnie z koniem. Wszystkie te skrupuły rozwiały się jednak wobec myśli, że potrzeba mu koniecznie
tragicznego wypadku. Szczęście służyło mu przy tym, bo panie wyjechały naprzód i nie mogły być świadkami niepowodzenia, bez którego się rzeczywiście nie obeszło, z powodu że
pan Artur siadając na starego kasztana pana Kacprowskiego zapomniał zebrać poprzednio
cugle w lewą rękę, co się zresztą w kawalerii narodowej nieraz wydarzyło. Kasztan, nie czując, by go kto trzymał, ruszył z miejsca drobnym kłusem, a ponieważ jeździec, zajęty szukaniem strzemienia dla swojej prawej nogi, nie mógł i wtenczas jeszcze pamiętać o cuglach,
więc kasztan rozhulał się na dobre i poleciał na wieś galopem, ku wielkiemu zdziwieniu pana
Melitona, p. Wicentego i parobka od koni, którzy nie mogli pojąć, dlaczego książę rozkłada
nogi en accent circonflexe364 i dlaczego trzyma się oburącz siodła, zamiast trzymać konia cuglami. Przed karczmą atoli kasztan namyślił się i stanął nagle, tak go był bowiem nauczył
parobek, który go zawsze rano prowadził tędy do wody. Przy tej sposobności pan Artur wyleciał z siodła najprzód na szyję swego bieguna, a następnie na ziemię, ale tak lekko, że nie poniósł żadnego szwanku i tylko jego białe pantalony weszły w niemiłą styczność z różnymi
nieczystościami, których nigdy nie brak przed karczmą. Przy pomocy arendarza i kilku włościan pan major dosiadł na powrót swego wierzchowca, a gdy tymczasem dopędzili go już
byli pan Meliton z panem Wicentym, ruszono dalej. Książę, dla zatarcia złego wrażenia,
sprawionego tym niefortunnym pierwszym début365 kawalerii narodowej w Cewkowicach,
narzekał, że podczas powstania odzwyczaił się zupełnie od jeżdżenia na angielskim siodle, a
potem że zgubił swój pince-nez i nie mógł znaleźć cugli. Zresztą w ogóle kasztanowate konie
mają najwięcej narowów, niechaj tedy nikt się nie gorszy ucieczką kasztana z p. Arturem.
Spacer odbył się bez żadnych dalszych wypadków, które by mogły interesować amatora
sportu. Dla ciekawych czytelników będzie natomiast uwagi godnym, że jeźdźcy nasi, przejeżdżając poprzed plebanią, spostrzegli na ganku tejże, oprócz księdza, księdzowej i dwóch panien księdzówien, trzech czy czterech mężczyzn w brunatnych świtkach z grubego sukna, w
364
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en accent circonflexe (fr.) – jak akcent circonflexe, w kształcie daszka.
début (fr.) – początek, debiut.
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niebieskich szarawarach, wysokich butach i okrągłych baranich czapkach z czerwonymi denkami, Mężczyźni ci palili tytoń z fajeczek na krótkich cybuchach i gawędzili z księdzem, z
księdzową i pannami. Nie było wątpliwości, że to są cucyglery, kostiumy i miny zdradzały
ich aż nadto. Że się znajdowali u księdza, to było specjalnością czysto cewkowicką. W dworze cewkowickim bowiem, jako w głównym siedlisku czerwonej demokratycznej partii,
przyjmowano bardzo dobrze takich tylko cucyglerów, którzy byli książętami, hrabiami albo
przynajmniej karmazynowymi szlachcicami, wszystkich innych uważano za Kanonenfutter366,
zostających na żołdzie Białych, i nie dawano im jeść nawet tyle, co panu komisarzowi lub
pannie służącej. Otóż wiara nasza w powstaniu obdarzona była prawdziwie partyzanckim
zmysłem co do środków zabezpieczenia się od głodu. Cucyglery pana Kacprowskiego zapoznali się z księdzem Ilczyszynem i powoli z dworu emigrowali wszyscy na plebanię, gdzie
doznawali najserdeczniejszej gościnności i gdzie pani Ilczyszynowa, z domu Mohoryczewska, mając mniej słabe nerwy od swojej kuzynki, pani Kacprowskiej, pilnowała lepiej kuchni
i uważała za swój obowiązek tuczyć „Polaków” jak na zarżnięcie. Należy dodać, że ci „Polaki” byli wszyscy z Ukrainy, śpiewali ruskie piosnki bardzo ładnie, marzyli o Kazaczyznie, o
czerwonych buńczukach, o hetmanach z czaplimi piórami, i na koniec „wyznawali zasady
demokratyczne” tak głośno, że »Dziennik Lwowski« miałby z nich był wielką pociechę, gdyby już żył w tych czasach.
Pan Meliton i p. Wicenty, odpowiadając na ukłon ks. Ilczyszyna i całego jego towarzystwa, nie spostrzegli, że książę zmięszał się mocno i szybko odwrócił twarz w przeciwną
stronę, pociskając kasztana piętami, ażeby go przynaglić do szybszego kroku, co jednakże
zostało bezskutecznym. Natomiast zadziwiło ich, dlaczego jeden z cucyglerów zerwał się ze
schodków na ganku, na których siedział, i z wielce nasrożoną miną spojrzał na jadących.
Był to nasz znajomy z Błotniczan i Zabuża, pan Kwaskowski.
Widok tego jasnowłosego ucznia Eskulapa i Marsa367, tak dobrze zapisanego w sercu i w
albumie panny Katarzyny Odwarnickiej w Błotniczanach, musiał zaniepokoić pana Artura,
który podczas owej sceny w ogrodzie zabużańskim mógł nabyć przekonania, że kijowianie
dzisiejsi bywają niemniej gwałtownego i burzliwego temperamentu, jak niegdyś Chmielniczeńko, Doroszeńko albo Mazepa368. Ponieważ było ich aż czterech w Cewkowicach mieli
przewagę liczebną po swojej stronie, więc bohaterowi naszemu patrzały się jakieś Pilawce
albo Żółte Wody w miniaturze i jako rezultat tej nowej domowej wojny uśmiechała mu się
perspektywa pełna spis kozackich, szubienic, palów albo przynajmniej nahajek.
Przez małą chwilę – wszak sam Achilles miewał podobnoś chwile, w których mu miękło
serce, i sam naczelny redaktor demokracji narodowej miał zadrżeć ze zgrozy i rozpaczy, gdy
go za udział w jakimś fakelcugu369 zamykano na całych pięć dni tudzież pięć nocy w strasznych murach c.k. sądu powiatowego przy ulicy Krzywej – przez małą chwilę tedy bohater
mój pieścił się ponętną myślą, że stary kasztanek pana Kacprowskiego, podpędzony szpicrutem, zdobyłby się może na parę susów ognistych i uniósłby go może w całości spośród grożących mu niebezpieczeństw. Ale kasztanek mógł także wierzgnąć, zamiast ruszyć z kopyta, a
pan Artur, który niegdyś w bawialnym pokoju pani Szeliszczyńskiej i w oczach kapitana
Kwaternickiego na czele swojej brygady konnej jednym pędem rozbił dwa czworoboki piechoty i zagwoździł dwa działa, mógłby był teraz na pośmiewisko czterech spieszonych Kozaków powtórzyć ów manewr hippiczny, dopiero co szczęśliwie wykonany przed karczmą cewkowicką. Zważywszy to wszystko i przekonawszy się zresztą, że nikt go nie ściga, p. Artur
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Kanonenfutter (niem.) – mięso armatnie.
Eskulap – w mitologii rzymskiej bóg-lekarz; Mars – bóg wojny.
368
Panu Kukielskiemu kojarzą się chłopomani kijowscy z tradycjami przywódców buntów chłopskich na
Ukrainie oraz z pogromami szlachty polskiej w bitwach z Kozakami pod Pilawcami (1648) i Żółtymi Wodami
(1648).
369
fakelcug (z niem.) – pochód z pochodniami, często stosowana w Galicji forma demonstracji narodowych.
367
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postanowił stawić się ostro swoim przeciwnikom i jechał dalej stępem między p. Melitonem i
p. Wicentym, gubiąc na przemian to prawe, to lewe strzemię, stosownie do tego, z której strony kasztanek opędzał głową trapiące go nielitościwie muchy.
Raz tylko, gdy jedna z tych obmierzłych istot obrała sobie pęcinę kasztanka za przedmiot
swojej zjadliwości, ten ostatni zatrzymał się nagle, szarpnął mocno cuglami i wyrwawszy je z
rąk panu Arturowi, wyrugował muchę z jej siedliska, a księcia A. C. z siodła. Ale ponieważ to
było już koło samej bramy, więc książę skończył spacer piechotą i dzięki swej niezrównanej
wymowie przekonał potem obydwu panów Kacprowskich, że kasztan, spłoszony przez wylatującego naprzeciw jeźdźców Biżuczka, wspiął się, wziął głowę między nogi i następnie
nagłym rzuceniem się w bok uczynił panu Arturowi dalszy pobyt w siodle tak niemiłym, że
tenże wolał zleźć dobrowolnie na ziemię.
Pan Artur udał się natychmiast do swego pokoju na górę, po części dla zmienienia swej
garderoby, a po części, ażeby zastanowić się nad swoim położeniem i obmyślić dalszy plan
kampanii.
Nie wątpił on ani na chwilę, że pan Władysław Kwaskowski wystąpi zaczepnie i że tragiczne położenie, którego sobie życzył rano dla zwrócenia sympatyj panny Róży ku swojej
osobie, spadnie teraz bez względu na to, czy go sobie życzy, czy nie.
Należało korzystać z okoliczności, o ile było można. Wobec tragicznej sytuacji należało
przybrać także twarz i postawę tragiczną. Pan Artur stanął przed zwierciadłem i jednym ruchem ręki nadał fryzurze swojej wdzięk interesującego, tragicznego nieładu. Potem wyciągnął
jeden koniec krawatki, ażeby był cokolwiek dłuższym od drugiego, i zmarszczył czoło o tyle,
o ile to nie ujmowało jego rysom piękności. Po tych przygotowaniach przystąpił do tłumoka i
wyjął z niego ogromny sześciostrzałowy Lefaucheux, o kolbie ze słoniowej kości, wraz z
piękną juchtową torebką i paskiem. Opasawszy się tym groźnym przyborem pan Artur miał
jeszcze czas zaglądnąć do zwierciadła, by się przekonać, czy rewolwer wystaje spod tużurka i
czy obecność tego instrumentu uzupełnia należycie jego desperacką powierzchowność, gdy
nagle ciężkie kroki dały się słyszeć na schodach i drzwi otworzyły się z wiekszym łoskotem,
niż tego wymaga dobre savoir– vivre.
Pan Artur obrócił się i ujrzał przed sobą parę ogromnych juchtowych butów, ponad którymi piętrzyła się ku sufitowi postać tak barczysta, koścista i silna, że na jej widok można
było wierzyć w egzystencję owych cetnarowych kirysów370, szyszaków, naramienników i
golenic, owych dwuręcznych mieczów i kilkosążniowych kopij, o których piszą archeologowie. Postać ta kończyła się pod samym sufitem głową o silnie wystającym czole, o potężnie
markowanych rysach twarzy i o kilku głębokich bliznach w różnych okolicach czaszki, policzków i nosa.
– Jan Wara, czy tutaj? – zapytał właściciel tej pięciołokciowej postaci akcentem, po którym nawet głuchy poznałby Żmudzina. Pan Artur spojrzał na brunatną świtkę i na niebieskie
szarawary przybysza i domyślił się, że to jest jeden z gości księdza Ilczyszyna, oczywiście
jakiś gimejne od Wołyńców albo Ukraińców, jakiś na pół dziki egzemplarz z dawniejszej
emigracji, wychowany najprzód między niedźwiedziami gdzieś u granic Kurlandii, a potem
między Wołochami albo Arnautami w Bałkanie.
– Znajdujesz się pan wobec majora Jana Wary, od sztabu IX oddziału – odparł majestatycznie pan Artur.
– Furda, braciaszku! – zaśpiewał znowu olbrzym ze żmudzka, tonem jowialnie perswadującym. – Nie mam interesu do żadnego majora, ale do takiego jednego kpa, braciaszku,
który obmawia kobiety, a chowa się za krynolinę, kiedy kręto, braciaszku. – Żmudzin rozglądał się spokojnie po pokoju, jak gdyby się chciał przekonać, czy oprócz tego jednego „kpa”,
nie ma tam jakiego drugiego – ażeby przypadkiem nie było pomyłki.
370

kirys (z franc.) – zbroja na piersi, napierśnik.
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– Mój panie, ta zuchwałość... – rzekł pan major groźnie.
– Ale furda, braciaszku! – powtórzył wielkolud z tą samą niesłychaną łagodnością w głosie, przystępując bliżej, podczas gdy pan Artur cofał się w stronę okna i trzymał prawą rękę
na torebce z rewolwerem. – Nie traćmy czasu, braciaszku! Prosta rzecz, jesteś padlec, widzisz, braciaszku! obmówiłeś narzeczoną Kwaskowskiego i nie dałeś mu satysfakcji. No i
tak! Prosta rzecz, że się należy połamać ci kości, widzisz, braciaszku!
Tu głos Żmudzina stał się był coraz łagodniejszym, prawie pieszczotliwym, ale ostatnie
jego słowa połączone były z gestem, wobec którego pan Artur począł żałować, iż miał okno
na pierwszym piętrze, a nie na dole. W pomieszaniu swoim dobył rewolweru i obrócił lufę ku
wielkoludowi.
– Ale furda, braciaszku! – zawołał ten ostatni, ciągle takim tonem, jak gdyby chciał pocieszać pana Artura, podczas gdy dwoma palcami lewej ręki przytrzymywał mu obydwie dłonie,
a drugą ręką wszedł bez wszelkiej trudności w posiadanie rewolweru. – Prosta rzecz, mógłbym cię wyrzucić przez okno albo zadusić jak wróbla (tu głos Żmudzina miał w sobie niejako
wyraz onej macierzyńskiej czułości, przedstawiającej dziecku, że nie potrzeba ruszać świecy,
bo piecze), ale no widzisz, Kwaskowski przysłał mnie tu po co innego. To zuch chłopak, u n
i e g o więcej honoru, niż u c i e b i e, widzisz, braciaszku, perfum i pomady. On się będzie
bił z tobą i prosił mnie na sekundanta. Możecie wziąć urlop, ty od sztabu, on od swego szwadronu, i pojedziecie obydwa do pierwszego obozu, a tam razem z sekundantami pójdziecie na
pierwszy ogień w tyraliery. Kogo pierwej Moskale zastrzelą, ten przegrał sprawę, i kwita! A
co, braciaszku?
Pan Artur usiłował odzyskać swoją przytomność, która mu się była gdzieś zawieruszyła
tak dalece, że nie rozumiał ani słowa z całej mowy Litwina. Ruszał tylko ramionami i patrzył
ku drzwiom, przez które lada chwila miał się pojawić lokaj, by go prosić na herbatę. Nadzieja
ta nie ziściła się jednak tak prędko, a tymczasem Żmudzin, rozwaliwszy się wygodnie na łóżku przeznaczonym dla księcia, bawił się jego rewolwerem i czekał cierpliwie na odpowiedź.
Pan Artur miał czas ochłonąć z pierwszych, niejasnych swoich wrażeń i zdać sobie sprawę z istotnego stanu rzeczy. Wielkolud nie miał widocznie stałego zamiaru zgruchotać mu
kości ani wyrzucić go przez okno. To było pocieszającym. Przychodził że strony Kwaskowskiego jako sekundant. To było wprawdzie mniej pocieszającym, ale prowadziło do dyplomatycznych rokowań, do szukania sekundanta dla siebie, do tragicznej sytuacji, do sympatyj
panny Róży na koniec. Pan Artur stopniowo odzyskiwał najprzód naturalne ciepło w swoich
członkach, potem uczucie swojej książęcości, a na ostatku czuł się już prawie-majorem,
człowiekiem rycerskiego zawodu.
– Dobrze – odezwał się po kilku minutach namysłu – postaram się także o sekundanta i
panowie ułożycie tę rzecz między sobą. Kogo mam przyjemność?...
– Jestem Jan Chrzciciel Wyksztkiłło, rotmistrz w armii Koszuta z 1849 roku, potem bimbaszi w wojsku sułtańskim, potem major w legionach Garibaldiego, potem dowódca batalionu
w armii Zjednoczonych Stanów Północnej Ameryki371, a obecnie żołnierz polski, braciaszku,
nie major, nie major – odstąpić! braciaszku – zakończył Żmudzin zatrzymując poruszeniem
ręki pana Artura, który słysząc różnorodne tytuły militarne wielkoluda, z koleżeńską kurtoazją przysuwał się, by mu podać dłoń do uściśnienia.
– No – rzekł podnosząc się i wychodząc pan Jan Chrzciciel Wyksztkiłło – czekam na twego sekundanta na plebanii! – Za chwilę słychać było znowu ciężki krok schodzącego tą razą
ze schodów wielkoluda i gdyby pan Artur miał był ochotę pójść za nim, byłby słyszał następujący monolog, śpiewany ze żmudzka:
371

Wyksztkiłło brał więc udział w rewolucji węgierskiej 1848/9, wojnie wschodniej między Rosją a Turcją oraz
sprzymierzonymi z nią Francją i Anglią (1853–1856), w walkach o niepodległość Włoch i w wojnie secesyjnej
w Ameryce (1861–1865), której przyczyną była sprawa niewolnictwa.
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– Nie major, nie major, furda, braciaszku! To mi sztabowiec, braciaszku! Tfu, wstyd, pożal się panie Boże, braciaszku! – Koniec tego monologu stanowiła dziwna mieszanina najenergiczniejszych wykrzykników madiarskich, angielskich i tureckich, których Jan Chrzciciel
Wyksztkiłło pozbierał był prawdziwą antologię podczas swojej służby w Węgrzech, w Turcji
i w Ameryce. Nawiasem powiedziawszy, najbezbożniejszymi z nich były rzymskokatolickie,
węgierskie – mniej gorszące były protestanckie, angielskie, a muzułmańskie wobec tamtych
mogły uchodzić prawie za modlitwę.
Czy potrzebuję opowiadać, że pan Artur tego wieczora, przy herbacie, rozrzewnił płeć
piękną, a zaniepokoił brzydką, swoją dramatyczną postawą i tragicznością ruchów, spojrzeń i
rozmów swoich? Że po herbacie miał długą konferencję w cztery oczy z panem Wicentym, po
czym udał się na górę, do siebie, w celu pisania listów, jak mówił wszem wobec i każdemu z
osobna? Że zaraz potem panna Melania i panna Róża, udawszy się do pokoju pana Wicentego, usilnymi naleganiami z małomównych ust jego wydobyły urywkowe wzmianki, że zanosi
się na śmiertelny pojedynek między panem Arturem a jakimś ludożercą i że pan Wicenty ma
sekundować księciu? Że następnie panna Melania i panna Róża płakały długo i rzewnie na
balkonie i że w nocy śnił im się książę A. C. na marach, z piersią przeszytą dziewiętnastoma
kulami i z głową odrąbaną od tułowia? Że nazajutrz rano panna Róża oświadczyła panu Wicentemu, iż byłby największym niezdarą, gdyby rozlewu krwi bratniej nie powstrzymał, i że
pan Meliton wskutek nalegań pani Kacprowskiej zrobił wizytę księdzu proboszczowi, by
ugłaskać ludożercę grożącego żywotowi książęcemu. Że ludożerca wraz z trzema kolegami
swoimi nie chciał słuchać pana Melitona i że całe to barbarzyńskie towarzystwo przy jego
odejściu śpiewało chórem:
I czechryński zna starosta,
Jak od rusej stronić kosy! itd.
Ale nie uprzedzajmy przyszłego rozdziału, do którego należą bliższe szczegóły rycerskich
i miłosnych spraw naszego bohatera.
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ROZDZIAŁ XIV
W KTÓRYM WSZYSTKO IDZIE JAK Z PŁATKA, PO CZYM POSŁANIEC
UDAJE SIĘ DO MIASTA PO ANGIELSKI PLASTER
Oprócz Biżuczka, z natury swej nieciekawego, cała inteligencja cewkowicka wiedziała
nazajutrz rano, gdy pan Wicenty udał się na probostwo, iż poszedł układać się z panem Wyksztkiłłem o warunki, pod którymi miała odbyć się krwawa walka między księciem A. C. a p.
Władysławem Kwaskowskim. Pan Wicenty wyglądał przy tej sposobności jeszcze poważniej
niż zwykle, nawet wszechsekretarz demokracji lwowskiej, gdy wykrochmalony w całej swojej dwułokciowej długości zajmuje na trybunie miejsce obok demokratycznego wszechprezesa, nie ma bardziej uroczystego wejrzenia, aniżeli je miał tego dnia jedyny męski potomek
rodu Kacprowskich. Książę A. C. zwierzył mu się był bowiem, że właściwie cała sprawa z
Kwaskowskim pozornie tylko tyczy się wcale „niewinnego” zresztą żartu co do sympatii panny Katarzyny Odwarnickiej dla powstańców – w gruncie zaś jest to tylko druga, poprawna
edycja pojedynku hr. Grabowskiego ze Stefanem Bobrowskim 372. Książę był solą w oku
Białym i chodziło im o to, ażeby go sprzątnąć jakimkolwiek sposobem, dlatego to podsunęli
mu awanturę z Kwaskowskim, który strzela z pistoletu lepiej od śp. Kuszla373.
Po tym wyjaśnieniu pan Wicenty zrozumiał, że przyszłość ojczyzny zawisła od tego, by
nie dopuścił do pojedynku na broń palną między księciem a nasłanym na niego mordercą. Ale
im bardziej stanowczo wyrażał się w tej mierze p. Wicenty, tym energiczniej oświadczał się
książę, że chce się strzelać z Kwaskowskim, i to nie inaczej, jak na trzy kroki. P. Wicenty
protestował, klękał, błagał, nic nie pomagało, na koniec wyrzekł, że wybór broni należy do
strony wyzwanej i że on, jako sekundant, po prostu nie pozwoli, ażeby się książę strzelał.
Mimo tego wszystkiego, książę spisał w obecności p. Melitona i pana Wicentego formalny
testament, dołączył do niego, w celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości osoby, swój moskiewski paszport i dokumenta te oddał do przechowania p. Kacprowskiemu w dowód nieograniczonego zaufania ku temu zacnemu obywatelowi. Sam p. Meliton, jakkolwiek człowiek
dojrzały i który widział już wiele rzeczy w życiu, nie mógł się wstrzymać od łez, z powodu że
ostatni (tak stało w testamencie) męski potomek starszej linii książąt Czetwertyńskich tak
lekkomyślnie narażał się na śmierć, przekazując dobra swoje matce i siostrze, zaś Rzeczypospolitej Polskiej prawa do Wielkiego Księstwa Kijowskiego, odziedziczone po Włodzimierzu
Wielkim i po tylu innych przodkach starszego od Welfów i Burbonów swojego rodu.
P. Wicenty poszedł na plebanię, p. Meliton wyjechał konno, by zobaczyć żeńców w polu,
a książę w zielonym salonie siedział na niebieskim fotelu, bawiąc się z Biżuczkiem, jak gdyby nie miał wkrótce stanąć do morderczej walki. Dla zwykłego smętu panny Melanii ten dodatkowy smęt przedpojedynkowy był zbyt pognębiającym, dostała tedy migreny i poszła się
położyć na wzór pani Kacprowskiej, która dostała była spazmów. Panna Róża dostała jakiegoś ściskania w sercu, ale jako osoba silnego ducha siedziała w zielonym salonie, na niebieskiej kanapie, opodal od pana Artura, Przy niej była panna Władysława, która nie wiedziała,
czy ją ma boleć głowa, czy też ma się jej ściskać serce, i trzymała ręce symetrycznie złożone
u talii.
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Stefan Bobrowski – należał do lewicy obozu Czerwonych i był członkiem Rządu Narodowego. Zginął w
pojedynku z hr. Adamem Grabowskim, podstawionym przez Białych oszustem, udającym wysłannika Rządu
Narodowego. Pojedynek ten był prowokacją polityczną ze strony Białych.
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Kuszel (herbu Drogosław) – słynny strzelec z czasów Jana Kazimierza, wprowadzony później przez Sienkiewicza na karty Trylogii.
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Na mocy sercowej swojej afekcji panna Róża była także smętną dnia tego i nie robiła złośliwych uwag, a nawet gdy p. Artur opowiadał o czynach wojennych i o zakrwawionych
szkarpetkach pana Łagoszewskiego, uśmiech jej był połowiczny i miał jakiś zakrój boleśny.
– Wielki Boże! – westchnęła na koniec – tchórze uciekają z pola bitwy i żyją potem spokojnie, a waleczni i dzielni, uszedłszy kulom wrogów, nie są bezpieczni od swoich!
– Co pani chcesz przez to powiedzieć? – zapytał pan Artur udając niezmierne zdziwienie.
Tu panna Róża wstała, zbliżyła się do niego, wzięła jego mężną prawicę w swoje drobne,
białe dłonie i drżącym od wzruszenia głosem rzekła:
– Pan taki zimny, taki spokojny, a wkrótce... Wielki Boże! – I łzy popłynęły z jej pięknych piwnych oczu. Panna Władysława nie miała tu już innego wyboru, więc i jej także popłynęły łzy z oczu, które nie były ani piwne, ani niebieskie.
– Pani mię zadziwiasz!
– Ach, daremnie pan chcesz utaić przede mną swoje postanowienia! Wiem, niestety, o
wszystkim! Nasłano mordercę, prostego rozbójnika, by ci odebrał życie! (Wielka eksplozja
płaczu ze strony panny Róży i panny Władysławy).
– Czy podobna? – zawołał Artur – czyby pan Wicenty?... Takie rzeczy nie powinne się
przecież mówić damom, dość jest przecież czasu, gdy już po wszystkim i gdy potrzeba pomyśleć o pogrzebie!
Głośne łkanie napełniło zielony salon, tak że nawet żelazny książę Artur nie mógł się
oprzeć rozrzewnieniu, i gdy panna Róża wyjękła:
– Pan jesteś nielitościwym! – on zawołał w uniesieniu:
– Pani jesteś aniołem! – i bez wszelkiego przygotowania, wbrew dotychczasowej nieśmiałości, mimo obecności nawet panny Władysławy, jakoś mu to tak samo przez się przyszło, że się zsunął z fotelu na kolana i gorącymi pocałunkami okrył obydwie białe dłonie,
trzymające ciągle jego prawicę.
– Panie!... Książę!... Panie Arturze! – zawołała panna Róża i cofając obie dłonie, wzięła w
nie chustkę, by obetrzeć łzy z oczu.
– Ach, przebacz, przebacz, pani! Ale tylko dobroć takiego anioła może w zbolałym sercu
obudzić jeszcze trochę przywiązania do życia! – To mówiąc książę wstał i przybrał nową,
także bardzo dramatyczną postawę.
– Gdyby to było prawdą – mówiła łkając ciągle panna Róża – nie narażałbyś pan życia
bez potrzeby!
– Pani – honor tego nieodzownie wymaga!
– Ależ pan masz matkę, siostrę, to powinno być droższym nawet od honoru!
– Nie, pani, nie znam nic droższego nad honor, nawet to święte, rozkoszne a bolesne oraz
uczucie, które przechowuję w głębi mego serca i które... – tu p. Artur uciął, bo panna Władysława przypomniała mu głośnym łkaniem, że jest w zielonym salonie. Zaś panna Róża zarumieniła się mocno z powodu objaśniającego komentarza, który do tych słów księcia dodały
jego oczy.
– Ponieważ, dzięki niedyskrecji pana Wicentego, już pani wiesz o wszystkim, więc
ośmielę się jeszcze udać do pani z dwoma małymi prośbami, którym nikt inny nie jest w stanie zadośćuczynić i o których nie chciałbym, by kto inny wiedział, prócz pani! Są to ostatnie
prośby tułacza, ginącego z dala od swoich...
Czy mogła panna Róża, wobec takich okoliczności, uczynić co innego, jak udać się z zielonego salonu na ów balkon, z którego niegdyś skręcił kark p. Kryspin Kryspinowski, wielbiciel panny Melanii? W chwili gdy człowiek wisi między życiem lub śmiercią, nie odmawia
mu się takiej bagatelki jak krótka rozmowa na balkonie, podczas gdy druga siostra jest tuż
obok, na niebieskiej kanapie w zielonym salonie.
Pierwszą prośbą księcia było, ażeby panna Róża kiedyś, gdy nastaną lepsze czasy i gdy
się sposobność zdarzy, wręczyła lub kazała wręczyć księżnej Aglai, z jakichś innych książąt
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Czetwertyńskiej, list zawierający fotografię księcia Artura, jej syna, i pukiel jego czarnych
włosów, wraz z synowskim jego pożegnaniem i uściśnieniami dla siostry.
Tu panna Róża znowu tak się rozpłakała, że długo nie mogła wymówić słowa. Gdy już
mogła, prosiła w jak najczulszych wyrazach księcia, przez miłość jego matki i siostry, by się
nie dał zabijać. Ale książę uparł się przy swoim i wybierał się na tamten świat tak skwapliwie,
jak gdyby pociąg miał odchodzić za dwie minuty, a on bał się spóźnić na kolej.
Nastąpiła druga prośba, a ta opiewała, by panna Róża chciała czasem poświęcić jedno
wspomnienie swego anielskiego serca biednemu tułaczowi, gdy zginie daleko od swoich itd.,
itd.
Nowe łzy, nowe zaklęcia, nowy pośpiech na tamten świat i na koniec: wyjawienie obopólnej wielkiej tajemnicy:
– Kocham, kocham cię nad życie, pierwszą moją i ostatnią miłością, Różo, aniele itd.
– Znamy się tak niedawno! (Rumieniec, czułe spojrzenie, odwrócenie twarzy, jako naturalny wynik dziewiczej skromności).
– Ach, ujrzeć cię raz – jest to pokochać cię na wieki itd., itd.
Zważywszy krótki termin naznaczony tym wiekom do trwania, trudno było nie wierzyć w
dozgonną miłość księcia, a z tego samego powodu niepodobnym było zataić przed nim, iż jest
nawzajem kochanym. Jeszcze trochę łez i potrzeba było wrócić do zielonego salonu. Panna
Róża dostała, oprócz ściskania w sercu, jeszcze i migreny, ale została przy księciu wraz z
panną Władysławą.
Książę był wzorem spokoju, zimnej krwi i gotowości do umierania. Jedna tylko myśl trapiła go od czasu do czasu: Czy przypadkiem p. Wicenty nie pofolguje wobec wielkoluda
żmudzkiego i czy naprawdę nie przyjdzie strzelać się z Kwaskowskim? Albo czy pałasze nie
będą zbyt ciężkie i ostre, zwłaszcza że ci medycy mają szczególny spryt w krajaniu! I czy nie
lepiej by było doprawdy zgodzić się na tyralierkę z Moskalami – w drodze do obozu mogą
przecież zajść różne przeszkody: brak podwód, choroba, żandarmeria itp.
Po całej godzinie oczekiwania ujrzano na koniec pana Wicentego, Był on niezmiernie zadowolony z rezultatu swojej konferencji z Wyksztkiłłem i wskutek tego mówił więcej i prędzej niż zwykle. Gdyby nie ta nader sprzyjająca okoliczność, dotychczas nie wiedziano by,
jak się skończyła konferencja, chociaż sześć lat upłynęło już od tego czasu. P. Wicenty nie
zwykł był na godzinę wymawiać więcej niż jedne sylabę, jeżeli zachodziło coś tak nadzwyczajnego jak w tym wypadku – łatwo tedy można obliczyć, że potrzebowałby tak coś około
półtora stulecia, nimby ukończył dłuższe jakie opowiadanie. Ale tym razem, zacząwszy w
południe, o zachodzie słońca powiedział już był wszystko, oprócz niektórych pomniejszych
szczegółów, które dodał nazajutrz rano. Zważywszy, że obowiązek mój powieściopisarski nie
pozwala mi nawet i tak długo nadużywać cierpliwości moich czytelników, więc proszę, by
łaskawie przypuścili, że ośmnaście godzin upłynęło od powrotu p. Wicentego z plebanii, i
opowiem im od razu wszystko, co o tej porze wiedział już p. Artur, a wraz z nim całe Cewkowice.
Wyksztkiłło z początku nie chciał zrzec się pierwszej myśli swojej, tj. by obydwaj przeciwnicy wraz z sekundantami udali się do obozu i by rozstrzygnięcie sporu poruczyli kulom
moskiewskim. Ale p. Wicenty udowodnił jasno jak na dłoni, że najpierw on, Wicenty Kacprowski, dla dobra Ojczyzny musi koniecznie zostać w Cewkowicach, albowiem Biali czekają tylko jego wyjazdu, by odmówić wszelkiego wsparcia powstaniu ze strony Galicji. Co do
p. Artura, niepodobna mu było oddalać się bez wiedzy i pozwolenia przełożonych, a ci nie
zgodziliby się nigdy na to, ażeby osłabiać siły przeznaczone do „szachowania” Moskwy z tej
strony. Pobity na tym polu, Wyksztkiłło proponował najprzód jakiś pojedynek amerykański,
polegający na tym, że każdy z przeciwników o pięćdziesiąt kroków od drugiego miał usiąść
na beczułce napełnionej prochem. W beczułce miał być wywiercony mały otwór, przez który
przetkano by lont, na jednym końcu zatlony. Oczywista rzecz, że kto pierwej wyleci w po-
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wietrze, ten przegrał sprawę i może zgłosić się z rekursem u św. Piotra. Ma się rozumieć, że
p. Wicenty ani słyszeć nie chciał o podobnym eksperymencie pirotechnicznym i że na koniec
sam Wyksztkiłło przyznał, iż szkoda takiej ilości prochu dla tak „głupiej” sprawy. P. Wicenty
ze zręcznością prawdziwego dyplomaty podchwycił ten wyraz i wojując nim ciągle, odparł
wszystkie dalsze propozycje Wyksztkiłły co do różnych sposobów pojedynkowania się na
pistolety. Ostatecznie tedy zgodzono się na pałasze, warując z góry, iż nie wolno używać tej
broni do pchnięcia i że walka ma ustać, skoro jeden z zapaśników ranionym będzie do krwi.
Zważywszy, że w całej okolicy oprócz nożów kuchennych nie znajdowała się żadna broń
sieczna i że tylko jeden transport pałaszów, przeznaczony dla szachującej Moskwę kawalerii
narodowej, zakopany był u p. Dolskiego w Brodzisku, przeznaczono dom tego ostatniego na
miejsce walki i nazajutrz rano udał się tam p. Wicenty z panem Arturem końmi p. Kacprowskiego, a p. Wyksztkiłło z panem Kwaskowskim końmi wójta cewkowickiego, który na wezwanie księdza Ilczyszyna ofiarował z wszelką gotowością swój ekwipaż dla „Polaków”.
P. Dolski przyjął gości z otwartymi ramionami i nie posiadał się z radości, że jeden z nich
jest znad Dniepru, drugi znad Wilii, a trzeci znad Bohu. – A ja znad Worony, bracie! – wołał
w uniesieniu i ściskał każdego po kolei, częstując wódeczką, chlebem z masłem i innymi zakąskami. Był to szlachcic obdarzony od natury fizjonomią podobną do tej, którą gdy raz
sławny niemiecki malarz, Kaulbach, ujrzał w albumie Matejki i gdy się dowiedział, że nie jest
ona utworem fantazji, ale potretem żyjącego człowieka, zawołał: „Teraz pojmuję, dlaczego
wy w Polsce co chwila macie jakieś powstanie”. Niezmiernie żywe i ogniste oczy, cera mocno śniada, pełna czarna broda, ruchliwość przechodząca wszelkie wyobrażenie, wszystko to
razem robiło z pana Dolskiego prawdziwy ideał politycznie podejrzanego człowieka. Raz
tylko widział go – nie pamiętam już gdzie – p. Finkmann, naczelnik powiatowy z Błotniczan,
i dziwił się, że podobne indywiduum chodzi swobodnie po świecie, zamiast siedzieć na Spielbergu374. Ale tutejszy becyrksforszteher, najpoczciwszy z poczciwych Niemców, nie miał
zwyczaju zamykać ludzi za ich powierzchowność rewolucyjną i pan Dolski był wolnym, czasem i wtenczas, gdy inni patrioci „pierwsi wchodzili do więzienia, a ostatni wychodzili”. A
jednak żaden ruch rewolucyjny, żadna czynność polityczna nie obeszła się bez jego udziału:
transportował i przechowywał broń i powstańców, gdy było powstanie, agitował przy wyborach, gdy nie było powstania; nie dojadł, nie dospał, ale zawsze i wszędzie swoje zrobił. Jego
czynność patriotyczna była w najjaskrawszym kontraście z tak zwaną „pracą około dobra publicznego” naszych wielkich arystokratów i wielkich demokratów. Pana Dolskiego, który był
dzierżawcą, można było oderwać od żniw albo od siejby, można go było zbudzić w nocy albo
chorego wydobyć z łóżka i wysłać o sto mil dla najmniejszej bagatelki, byle tylko ta bagatelka połączona była z korzyścią dla sprawy publicznej. Gdy naród dotknęło jakie nieszczęście,
p. Dolski był nieszczęśliwym, ale nigdy nie upadł na duchu; gdy błysnął najmniejszy promyk
nadziei, radość jego była nie do opisania; podczas gdy własne jego strapienia lub pociechy w
porównaniu z tamtymi były dla niego prawie obojętnymi. Inaczej trochę pojmują sprawę publiczną wielcy jej kierownicy i urodzeni opiekunowie, dla których ona jest rozrywką przy
czarnej kawie, o ile nie łączy się z ich własnym interesem. Niedawno pewien jaśnie wielmożny, ba, nie wiem, czy nie jaśnie oświecony łaskawca, który wyświadcza narodowi polskiemu
tę grzeczność, iż od czasu do czasu wypytuje się o jego kłopoty i troski, choć im nigdy nie
zaradza, obiecał, że będąc w Wiedniu, w Dreźnie czy w Berlinie zrobi tam coś bardzo zbawiennego dla ojczyzny, coś, czego już nie pamiętam, ale dosyć, że coś bardzo potrzebnego i
zbawiennego. Gdy wrócił, zbiegł się naród w oczekiwaniu, iż dowie się o spełnieniu wielkiego dzieła.
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Spielberg – góra na Morawach, z twierdzą, w której trzymano więźniów, politycznych, m. in. wielu Polaków po r. 1863.
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– Ach – rzekł jasny pan – doprawdy, że nie miałem czasu! Tyle miałem kłopotu i zachodu
z tymi interesami kolejowymi; a potem moja żona była w Karlsbadzie i musiałem tam pojechać...375
P. Dolski i dla najmniejszej sprawy publicznej byłby porzucił wszystkie koleje w świecie,
żonę, dzieci i wszystko. Wspomniałem też o nim obszerniej, jak o nader rzadkim zjawisku w
obwodzie cybulowskim. Jeżeli można było zrobić jaki zarzut temu nieocenionemu obywatelowi, to chyba z powodu jego staropolskiej gotowości do występowania z oracjami, skoro się
wydarzał najmniejszy pretekst ku temu. I tym razem niestety, gdy się dowiedział o morderczych zamiarach p. Artura i p. Kwaskowskiego, wziął stąd asumpt do nader wyczerpującej
perory przeciw rozlewowi krwi bratniej, ale ponieważ ta została bez skutku, więc przy pomocy gumiennego p. Dolski wydobył cztery pałasze spod sterty słomy, gdzie cały transport był
zakopany, i następnie pokazał swoim gościom drogę do jakiejś próżnej szopy, gdzie cała akcja mogła się odbyć z wszelkim bezpieczeństwem.
P. Artur opowiadał jeszcze po drodze p. Wicentemu, że posiada niezmierną wprawę w robieniu bronią, ale, na nieszczęście, uczył się tej sztuki we Francji, gdzie pałasze bardzo mało
są używane; cała tedy wprawa jego tyczyła się tylko szpady, u nas prawie nie znanej. P. Kwaskowski przyznał się wprost, że nigdy pałasza nie miał w ręku. Żmudzin miał wiele kłopotu,
nim mu się udało ustawić obydwu zapaśników tak, że wyglądali od biedy jak dwaj szermierze
gotowi do walki. Nareszcie na dany znak ostrza zetknęły się z sobą, a p. Wicenty i Żmudzin,
także uzbrojeni w pałasze, stali z boku, by przestrzegać warunków pojedynku. P. Artur, ku
wielkiemu zgorszeniu Żmudzina, czuł ciągle jakąś niepohamowaną ochotę oparcia się o ścianę, o kilkanaście kroków oddaloną, i cofał się ku niej, oganiając się pałaszem od natarczywości p. Kwaskowskiego w sposób, o jakim się ani Maremu, ani żadnemu innemu fechtmistrzowi nie śniło. Trzymał prawe ramię całkiem wyciągnięte ku swemu przeciwnikowi i poruszał
pałasz w prawo i w lewo, jak gdyby chciał najostrożniej w świecie spędzić muchę, która by
była usiadła na brzuchu p. Kwaskowskiego. Ten ostatni wymachywał bronią jak ongi król
Bolesław Trzeci376 swoim Żurawiem, ale skutek tych śmiercionośnych zamachów nie odpowiadał zamiarom szermierza, albowiem tenże zamrużył był oczy i podnosząc nogi bardzo
wysoko w górę, postępował naprzód, uderzając ciągle ostrzem o powałę szopy albo o ziemię.
Kilka razy tylko rozszedł się po szopie łoskot głuchy, świadczący, że p. Kwaskowski uderzył
płazem pałasza o jedną lub drugą część ciała p. Artura. Na koniec, gdy ten ostatni był już literalnie przypartym do muru, p. Wicenty wyrzekł spokojnie:
– Krew!
– Stój! – zawołał Wyksztkiłło w chwili, gdy Kwaskowski już prawie rękojeścią pałasza
dosięgał swego przeciwnika. W istocie krew płynęła z prawej ręki p. Artura, i to z małego
palca, na którym skóra w długości jednej ćwierci cala przecięta była od srogiej stali Kwaskowskiego. Ten ostatni otworzył oczy i dostrzegłszy krew rzucił pałasz, i poskoczył ku
swojej sukni, zawieszonej na belku, gdzie miał różne przybory lekarskie. W oka mgnieniu z
zawziętego nieprzyjaciela stał on się troskliwym o zdrowie pacjenta medykiem i wydobywał
z kieszeni różne szarpie i bandaże, by opatrzyć ranę.
– Ale furda, braciaszku! – zawołał p. Wyksztkiłło – to się samo zagoi, nim zajedzie do
Cewkowic! Kawałek angielskiego plastru i będzie po wszystkim!
Tu p. Dolski, trawiony niepokojem, wpadł do szopy i dowiedziawszy się, iż obie strony
mają już „satysfakcję”, wziął stąd asumpt do drugiej mowy, w której wzywał ich, by się przeprosili i by sobie podali dłonie. Co gdy nastąpiło, wszyscy odjechali na powrót do Cewkowic,
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w tym samym porządku, w jakim przybyli. P. Wicenty milczał gruntowniej niż kiedykolwiek
i przeżuwał w duchu swój tryumf z powodu, iż udało mu się tak świetnie sparaliżować intrygi
Białych, czyhających na życie księcia Artura. Książę milczał i dumał o wielkim dowodzie
męstwa, który dał właśnie, i o wrażeniu, jakie to sprawi na umyśle panny Róży. Kwaskowski
był wesół i śpiewał głośno:
Grzmot nie piorun, krew nie woda;
Kto wojuje, zna, co boje!
Tylko p. Wyksztkiłło był bardzo niekontent, najprzód dlatego, że Żmudzin w ogóle nigdy
nie daje zupełnemu zadowoleniu przystępu do swego serca, a po wtóre dlatego, że nie mógł
pojąć, jakim sposobem machanie pałaszem w szopie i zadraśnięcie czyjegoś małego palca
może stanowić „honorową satysfakcję”. A jednak tak jest w istocie, i w naszych czasach na
tym, a nie na czym innym polega honor, jako też satysfakcja!
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ROZDZIAŁ XV
TRAKTUJĄCY NA PRZEMIAN O MIŁOŚCI, O POLITYCE I O NIEZRÓWNANYM
ROZUMIE STANU OBWODU CYBULOWSKIEGO
Po powrocie do Cewkowic pan Artur udał się do swego pokoju, albowiem, jako „ranny”,
potrzebował koniecznie wypoczynku. Ale wypoczynek ten przerywano mu ciągle, co pięć
minut bowiem wpadał do pokoju lokaj, a co drugich pięć minut zjawiała się pokojówka z zapytaniem, to od jaśnie pani, to od jaśnie panny Róży, jak się ma jaśnie pan „hrabia” i czyli
czego nie potrzebuje? Jaśnie pan hrabia nie potrzebował niczego i czekał tylko, ażeby upłynęło tyle czasu, ile go musi upłynąć, nim rycerz ranny może pokazać się w towarzystwie bez
obudzenia podejrzeń, iż wcale nie był rannym. Gdyby nie ten wzgląd na prawdopodobieństwo, zapoznawany tak często przez pisarzy dramatycznych, ale wielce ważny dla pana Artura, byłby on już był dawno poszedł zaprezentować damom swoje oblicze, nową i tak świetną
opromienione aureolą. Tak zaś czekał, nudził się i pocieszał się myślą, że teraz sympatie panny Róży musiałyby stanowczo przechylić się ku niemu, gdyby ich był nie pozyskał pierwej.
Ażeby jednak oddać zupełną sprawiedliwość memu bohaterowi i ażeby uczynić zadość pretensjom tych szanownych czytelników, dla których osoby przedstawione w tej powieści mają
jeszcze nie dosyć stron szlachetnych, wzniosłych, uczciwych i pięknych, muszę dodać, że do
radości p. Artura mieszało się pewne głębokie niezadowolenie. Mamże powiedzieć prawdę?
Obiecałem dawniej, że bohater mój, zostawszy księciem, już nigdy nie będzie renegatem,
nigdy nie zapragnie powrócić w szeregi pospólstwa, pozbawionego tytułów. Ale niestety,
zmuszony jestem wyznać, że tytuł jego ciężył mu teraz niezmiernie i że żałował, dlaczego nie
był księciem u p. Szeliszczyńskiej, w Błotniczanach, gdziekolwiek indziej zresztą, a dlaczego
nie pozyskał serca panny Róży jako prosty Artur Kukielski! Wyrzucał sobie gorzko, że lekkomyślna chęć błyszczenia pożyczanymi piórami zawiodła go zbyt daleko, że dobrze jest
udawać księcia dla zabawki, ale udawać go przez całe życie, a osobliwie udawać go wobec
panny Róży, to będzie nad jego siły. Ludzie zakochani, tak jak pijani, czują niepohamowany
pociąg do mówienia prawdy, przynajmniej gdy mówią do ubóstwianej istoty. Pan Artur czuł,
że niepodobna mu będzie nie „wypaść z roli” prędzej lub później, i w takiej chwili chciał
biec, rzucić się do nóg pannie Róży i powiedzieć jej wszystko. Ale tu znowu tchórzostwo,
także właściwe niektórym ludziom zakochanym, nie pozwalało mu wykonać zamiaru. Nie
mógł być pewnym, czy córce państwa Kacprowskich podobał się dla własnych tylko, osobistych swoich zalet, czy głównie dla mniemanego swego tytułu i dla mniemanej pozycji socjalnej? Zatrzymywał się tedy w pół drogi, postanawiał temporyzować377, badać. Gdyby uzyskał pewność, że panna Róża kocha w nim nie księcia, ale jego samego, naówczas obiecywał
sobie, iż wyzna jej bezzwłocznie wszystko. Ale gdyby rzecz się miała przeciwnie, gdyby
wraz z przybranym jego blaskiem miała się rozwiać i jej miłość?... W głowie mu się mąciło
na tę myśl straszną i z obawy przed nią starał się zagłuszyć głos sumienia, zwlekał z dnia na
dzień wszelki krok stanowczy, byle bodaj pod przybraną maską utrzymywać się w charakterze szczęśliwego kochanka najpiękniejszej z najpiękniejszych Galicjanek.
Tak upłynęły powoli dwa tygodnie rekonwalescencji, wśród których odwidzał pana Artura p. Wicenty i p. Meliton, ażeby się „książę” nie nudził. Palec był już zgojony od dawna, ale
żyłka do przybierania interesującej roli była nieuleczoną w naszym bohaterze. Nie wychodził
tedy z pokoju, a to stawało mu się tym łatwiejszym, gdy oprócz panów także i panny Kacprowskie uważały za obowiązek chrześcijański i patriotyczny odwidzać chorego jak najczę377

temporyzować (z łac.) – zwlekać.

132

ściej. Przychodziły one zawsze po dwie, panna Melania z panną Władysławą albo panna Róża
z panną Władysławą. W przytomności panny Melanii książę był pełen wrodzonej swojej fantazji, opowiadał o swojej książęcej rodzinie, o swoich książęcych majątkach i o swoim książęcym pojedynku z Kwaskowskim.
– Już to biłem się, je vous assure378, jak lew! I niech mi kto jeszcze powie, że r a s a nic
nie znaczy! Plebejusz może być odważnym, mais il n’a pas cet entrain379, jest zawsze coś
niedźwiedziego w jego odwadze...
Wśród wszystkich tych rozmów panna Melania. stawała się coraz smętniejszą i prawie tak
małomówną jak pan Wicenty. Tylko jej oczy, niegdyś dwie smętne elegie, konające nad jakimś konającym kwiatkiem, teraz były dwoma rozpaczliwymi monologami z piątego aktu tej
lub owej tragedii.
Ale pan Artur nie tęsknił przy elegiach, nie poruszały go tragiczne monologi. Tęsknił za
panną Różą, poruszała go tylko ona.
Ona! Zwykle po obiedzie, gdy większa część domu Kacprowskich używała sjesty, w towarzystwie panny Władysławy udawała się do pokoju gościnnego na górę, by odwidzić rannego księcia. Tam wszyscy troje siadali na sofce, wybitej drelichem w szerokie czerwone
pasy, która stała między drzwiami wchodowymi a piecem. Później pokazywało się, że jest
nieznośnie gorąco w pokoju, zostawiano tedy pannę Władysławę na sofce, a pan Artur i panna Róża udawali się na drugi koniec pokoju, do okna, gdzie były dwa krzesła tylko i gdzie
przy szumie drzew w ogrodzie można było rozmawiać po cichu, tak po cichu, że panna Władysława nie słysząc nic i nie widząc, oprócz jednostajnego ustawienia mebli w pokoju i swoich rąk jednostajnie złożonych u stalowej klamry od czarnego paska, usypiała zwykle dosyć
głęboko.
Gdy już pan Artur „mógł wychodzić”, rozmowy te, przeplatane zgromadzeniami całej familii przy śniadaniu, przy obiedzie i przy herbacie, prowadziły się dalej to na balkonie, w
niebieskim salonie, to znowu w zielonym. Pan Artur bywał czasem w doskonałym humorze,
recytował wiersze i sceny komiczne z różnych sztuk, grywanych w teatrze warszawskim,
śpiewał kuplety francuskie i polskie, parodiował artystów i inne znakomitości, jednym słowem, był bardzo a bardzo zabawnym czasami, a czasami bardzo tkliwym i rzewnym. Tak
minęło lato, minęła jesień i zaczęła się zima, na piętnaście mil wokoło wiedziano, że panna
Róża Kacprowska kocha się w kuzynie hr. Cybulnickiego, zakwaterowanym w Cewicowicach – a pan Artur jeszcze ciągle wahał się między zamiarem wyjawienia swego właściwego
nazwiska i stanu a życiem z dnia na dzień, osłodzonym względami panny Róży. Tylko z każdym dniem stawała się dla niego straszniejszą i okropniejszą ta myśl, że wyjawienie prawdy
może rozwiać miłe jego złudzenie, i z każdym dniem stawał mu się potrzebniejszym do życia
i do szczęścia przyjazny uśmiech panny Róży i więcej niż przyjazny uścisk jej dłoni.
Tymczasem oddziały „szachujące” szachowały a szachowały Moskwę bez końca. Coraz
tragiczniejsze wieści przychodziły z pola bitwy, coraz naglejszą stawała się potrzeba, by te
długo zachowywane rezerwy rzucić już raz na nieprzyjaciela, i coraz uporczywiej trzymano je
w głębi kraju. Cucyglery niecierpliwili się, porzucali kwatery i na własną rękę wychodzili na
linię bojową. Inni znowu skarżyli się, że im dają źle jeść na kwaterach, jeszcze innych chwytały władze austriackie i zapełniały nimi więzienia. Rewizje bywały coraz częstsze, cudem
tylko prawie jeszcze kilkuset cucyglerów było nie schwytanych. Nareszcie już, około Bożego
Narodzenia, nawet w obwodzie cybulowskim upieczono owe historyczne suchary i nawet
naczelnicy i komisarze wojenni tego obwodu poczynali się dziwić, dlaczego „władza wojenna” nie prowadzi oddziałów „szachujących” na nieprzyjaciela. Nastąpiło zobojętnienie powszechne, rozprzężenie i nieład. Panowie Byczykowscy młodzi coraz mniej gorliwie skubali
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379

je vous assure (fr.) – zapewniam panią.
mais il n’a pas cet entrain (fr.) – ale nie ma tego zapału.

133

szarpie, a pan Byczykowski ojciec nie chciał już trzymać ani jednego powstańca w swoim
domu. Nawet N. P. B. K. już mniej gorliwie prowadził swoje funkcje urzędowe i numera kilku ważnych „kawałków” nie były zaciągnięte do protokołu. Czerwone stronnictwo poczęło
się ruszać, zwołano wielki mityng do Cewkowic, na którym pan Meliton oświadczył zgromadzonym u niego czternastu obywatelom, że nadużycia władz wojskowych doszły do nie mniej
wysokiego stopnia jak nieradność władz cywilnych i że potrzeba koniecznie kierownictwo
sprawy narodowej oddać w młodsze i gorętsze ręce. Sąsiedzi zrozumieli od razu, że „młodsze
i gorętsze ręce” są to ręce pana Wicentego, o którym może już czytelnicy wiedzą, że był młodym i okrutnie gorącym. Poczyniono tedy różne kroki, ażeby energiczniej popierać powstanie
i ażeby ster z białych, starych i zimnych rąk dostał się w ręce czerwone, młode i gorące.
Nigdy jeszcze nic tak zuchwałego nie stało się było w obwodzie cybulowskim. Był to
formalny spisek, rewolucja w rewolucji. N. O. C. C. C. wezwał N. P. B. K. umyślnym kurierem do siebie i przedstawił mu niesłychane niebezpieczeństwa, jakie stąd wyniknąć mogą dla
okolicy, dla obwodu i dla kraju całego. Rzecz oczywista, iż Czerwoni najprzód za pomocą
ludu wiejskiego wyrżną Białych, a potem zrobią rewolucję w Galicji. To, co pan Optymowicz
pisał niedawno w Tece Stańczyka380, jest plagiatem, N. O. C. C. C. mówił już bowiem to samo
przed sześciu laty.
– Otóż widzisz, panie Bogdanie, potrzeba koniecznie coś zrobić. Mnie to, widzisz, nie
wypada, jako naczelnik obwodu powinienem rozkazać, a nie zwoływać sejmiki i radzić. Ale
ty, panie Bogdanie, sproś sąsiadów do siebie, potrzeba naradzić się, zapobiec złemu.
Pan Bogdan rozesłał kurierów i depesze na wszystkie strony i za kilka dni zgromadziło się
w Telatynie kilkudziesięciu członków białego stronnictwa. Zabierali głos ci i owi, a wszyscy
powtarzali, że straszno i że niebezpiecznie, i że r. 1846 powtórzy się bez wątpienia. W Galicji
i Lodomerii nie przychodziło to nikomu do głowy, ale w obwodzie cybulowskim kierunek
umysłu jest inny. Gdy raz przyjęto za fakt niezbity, że r. 1846 jest za pasem, rozpoczął się
wielki lament i nikt nie umiał nic poradzić, ale za to każdy miał jakieś straszne przeczucie
albo jakąś straszną nowinę, którą dzielił się z drugimi. I tak strasząc się nawzajem, szanowni
cybulowianie, zgromadzeni w Telatynie, byli już bliskimi wszelkich najokropniejszych skutków strachu, gdy nagle odezwał się p. Brojewski, jeden z naczelników powiatowych i jedna z
najlepszych głów powiatu. Sam on mawiał sobie, że jest Kopf!381. Rzekł tedy mniej więcej:
– Nic nam nie zostaje, jak oddać się w opiekę rządowi austriackiemu. Spiszmy oświadczenie, że wstrzymujemy się nadal od wszelkiej, jakiejkolwiek czynności ku wspieraniu powstania, ponieważ obawiamy się, by rewolucja nie wybuchła w samymże obwodzie cybulowskim.
– Ależ to byłaby denuncjacja! – zawołał jakiś szlachcic. – To niegodziwość, infamia, ja
tego nigdy nie podpiszę!
– Tak, tak, to byłaby infamia – odezwało się kilkanaście głosów. Ale nie było nikogo, kto
by był dał wyraz zdaniu tych separatystów. Zabrali się i wyjechali, pozostałych zaś perswazją
i prośbami nakłonił p. Brojewski do podpisania aktu, o którym mówił jako o projekcie, ale
który miał już przygotowany w kieszeni.
W c.k. kodeksie karnym znajduje się paragraf, według którego staje się winnym zbrodni
„zdrady stanu” nie tylko ten, który taką zbrodnię popełnia, ale także i ten, który wiedząc o jej
popełnieniu przez kogo innego, nie donosi tego natychmiast kompetentnej władzy, ażeby mogła, przeszkodzić wykazaniu karygodnego czynu.
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Paragraf ten niechaj raczą mieć w pamięci ci wszyscy, którym nie podoba się czynność
spełniona u p. Kołdunowicza przez p. Brojewskiego i kilku innych obywateli wielkiego księstwa cybulowskiego.
Obywatelom tym wyłożono jasno, jak na dłoni, że stronnictwo „czerwone” chce posiąść
władzę, ażeby za pomocą oddziałów „szachujących” przenieść teatr wypadków zza kordonu
do Galicji. Nie podawano im wprawdzie żadnych dowodów, że tak jest w istocie, ależ, moi
panowie, kto już raz jest w strachu, ten nie pyta o dowody! Obywatele ci wierzyli tedy silnie,
iż przygotowuje się zbrodnia zdrady stanu na gruncie... cybulowskim. Otóż, jak wiadomo,
zbrodnia ta sprowadza czasem niemiłe skutki. C. k. kodeks tłumaczy je bardzo lakonicznie
tymi słowy:
Die Strafe dieses Verbrechens ist der Tod382...
Rozważcie teraz, moi panowie, co by się stało ze sprawą ojczystą, gdyby te fatalne następstwa spadły na zgromadzonych u pana Kołdunowicza mężów? Czy będzie Polska bez
Polaków? Nie! Czy będą Polacy, gdy ich c. k. sądy wywieszają? Także nie.
A więc, jeżeli ma być Polska, Polacy nie powinni popełniać zdrady stanu, ale powinni żyć
tak, jak to c. k. kodeks karny przepisuje. Takimi to niezbitymi argumentami przekonał pan
Brojewski tych wszystkich, którzy wahali się podpisać akt przez niego ułożony. Obiecywał
on zresztą, że akt ten pozostanie po wieczne czasy manuskryptem i że właściwie będzie tylko
podany do wiadomości wyższych władz narodowych, ażeby wiedziały, jak się wielkie księstwo cybulowskie zapatruje na stronnictwo „czerwone”. Jestem przekonany, że pan Brojewski dotrzymał słowa i że jeżeli akt, o którym mowa, znajduje się dziś w archiwach ces. kr.
namiestnictwa we Lwowie i jeżeli się tam dostał wkrótce po owym sejmiku w Telatynie – to
zapewne tylko jakiś nieszczęśliwy przypadek stał się tego przyczyną. Bo też nawet przy
uwzględnieniu przytoczonego powyżej paragrafu c. k. kodeksu karnego, nawet przy nasuwającym się z tego powodu perspektywicznym widoku szubienicy, nawet... nawet w obwodzie
cybulowskim na koniec trudno przypuszczać, ażeby szlachcic polski wręczył dokument podobny reprezentantowi c. k. władzy. Raczej by poświęcił mienie, rodzinę, życie...
Ale bądź co bądź, c. k. władza znalazła się w posiadaniu tego dokumentu i poznawszy z
niego, ilu lojalnych i dobrze myślących obywateli znajduje się w obwodzie cybulowskim,
ozdobiła orderem c. k. starostę tego obwodu. Ażeby zaś i tej garstce lojalnej i dobrze myślącej
zrobić także jaką przyjemność, c. k. władza zarządziła w całej Galicji stan oblężenia, połączony z wartami włościańskimi i z różnymi innymi nadzwyczajnymi środkami ostrożności, co
wszystko z początkiem marca spadło jak grom na kraj cały i w całym kraju położyło koniec
czynnościom organizacji narodowej. W obwodzie cybulowskim surowy ton nowych rozporządzeń austriackich sprawił popłoch paniczny. Ci właśnie, którzy się w duchu czuli najniewinniejszymi wobec rządu, bali się najwięcej. Z kilku domów wypędzono po prostu za bramę
kryjących się tamże cucyglerów. Powrzucano w wodę zapasy amunicji, broń i inne przybory
powstańcze. Położenie tych powstańców, którzy nie byli rodem z Galicji, było fatalne. Rząd
dał im dwudniowy termin do zameldowania się, w przeciwnym zaś razie mieli być wydani w
ręce Moskwy. Resztki karności wojskowej nie pozwalały im stosować się do tego rozporządzenia bez rozkazów swoich przełożonych, tymczasem krótki termin minął, a rozkazy żadne
nie przychodziły, bo zwykłe sposoby komunikacji były przecięte. Pochwytani przez patrole i
przez warty włościańskie, jedni natychmiast byli odstawieni do granicy, drudzy zaś oczekiwali tego samego losu w więzieniach.
Mam nadzieję, że kiedyś historyk jakiś opisze dokładnie wszystkie te wypadki; tutaj
wspominam o nich tylko, ponieważ wpłynęły przeważnie bardzo na los mojego bohatera.
Pan Artur nie doszedł był jeszcze do żadnego stanowczego postanowienia w swoim długim procesie miłosnym z panną Różą, gdy go zaskoczył stan oblężenia wraz z rozporządze382

Die Strafe dieses Verbrechens ist der Tod (niem.) – zbrodnia ta karana jest śmiercią.
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niem wydalającym go z Galicji równie jak innych wychodźców. Czy upadek sprawy narodowej, którego zwiastunem złowrogim były rozporządzenia austriackie, dotknął mocno pana
majora, tego nie śmiałbym twierdzić – ale dla jego sercowych stosunków był to cios okropny.
Niemniej okropnym był on dla panny Róży. Pod pierwszym wrażeniem wszystkich tych nowin kochająca się ta para pogrążoną była w czarnej rozpaczy. Pan Artur ze łzami w oczach
kreślił pannie Róży nędzę żywota tułaczego, który będzie musiał pędzić daleko od niej, na
obcej ziemi, podczas gdy ona pewnie o nim zapomni, wyjdzie za mąż i będzie szczęśliwą.
Panna Róża płakała, gdy mówił o swoim losie, płakała jeszcze mocniej, gdy wątpił o jej stałości. Nigdy, nigdy nie chciała o nim zapomnieć ani być żoną drugiego. Tu pan Artur wyjawił
jej z westchnieniem, że on nie spodziewa się i nie może nawet otrzymać jej ręki, albowiem
otrzymał wiadomość, iż Moskale skonfiskowali cały majątek jego i jego matki. Był żebrakiem – za żebraka nie wydaliby jej rodzice. Była to już połowa owego szczerego wyznania, z
którym od siedmiu miesięcy nosił się pan Artur, wahając się je wypowiedzieć. Teraz oczekiwał z drżeniem i biciem serca, jakie ono sprawi wrażenie. Panna Róża zamyśliła się na chwilę
– na małą bardzo chwilę, i powiedziała mu potem wśród głośnego łkania, że, jako Polka, gotowa jest dzielić z nim ubóstwo, nawet wygnanie, że rodzice nie mogą i nie zechcą jej zabronić, by szła za popędem swego serca. Po tych słowach jej pan Artur, po raz setny, chciał rzucić się jej do nóg i wyznać resztę – ale i tym razem nie miał odwagi. Przyznać się, że dla
próżności, dla błyszczenia, przez tak długi czas oszukiwał ją, równie jak wszystkich, przybranym tytułem i nazwiskiem, przyznać się do tego, gdy jeszcze zawsze nie był pewnym, czy
właśnie ten tytuł i to nazwisko nie były głównym, może jedynym bodźcem jej miłości ku
niemu, narazić się na utratę długo pieszczonego marzenia, to było za wiele!
A jednak pan Artur czuł, że musiało przyjść do tego, nim odjedzie, jeżeli się nie miał narazić na późniejsze, przypadkowe wykrycie prawdy, bez jego przyczynienia się uskutecznione
i stawiające go jako prostego oszusta w oczach kochanki i jej rodziców. Zresztą hr. Cybulnicki, z którym widywał się pan Artur kilka razy podczas swego pobytu w Cewkowicach, zachęcał go zawsze do starania się o rękę panny Róży, choć dawał mu do zrozumienia w sposób
niejasny i bardzo delikatny, że nie uważa go za księcia ani za nic podobnego.
– Szlachcic przepada za tytułami – mawiał pan hrabia – ale pański stosunek z panną Różą
stał się tak głośnym, że dałby panu córkę, choćbyś pan był nie księciem, ale kelnerem...
Pan Artur liczył trochę na to, że rozumowanie pana hrabiego Cypriana było słusznym. Teraz, gdy słowa panny Róży dodały mu otuchy, postanowił pomówić z panem Melitonem o
swoim położeniu i wybadać go bodaj z daleka co do swoich uczuć i zamiarów względem
młodej córki rodu Kacprowskich.
Pan Meliton nie mniej od swoich sąsiadów przerażony był stanem oblężenia, ale co do
„księcia” mniemał, że gdyby hrabia Cyprian Cybulnicki chciał wziąść go pod swoją opiekę i
przedstawić władzom austriackim jako swego kuzyna, pozostanie jego w kraju nie byłoby
połączone z wielkimi trudnościami. Pan Artur, jak wiemy, posiadał kartę legitymacyjną jakiegoś Edwarda hr. Cybulnickiego, nie zostawało tedy nic, jak tylko zapewnić się, że hr. Cyprian w razie potrzeby przyzna się do niego jako do kuzyna wobec „becyrku”.
– Młody hr. Cybulnicki – mówił pan Meliton – może przecież bawić w tych stronach, nie
obudzając podejrzeń policji. Może np. odwidzać familię albo starać się gdzie o pannę...
Pan Artur zmięszał się mocno i zarumienił przy tej ostatniej wzmiance, pan Meliton zaś
uścisnął mu czule obydwie ręce i prosił go, by nie wątpił o przyjaźni i niezmiernej życzliwości całego domu Kacprowskich dla jego osoby. Nie tylko jego poświęcenie się dla sprawy, ale
zacne osobiste przymioty zjednały mu te względy tak zasłużone; pan Meliton prosił go więc,
by dom cewkowicki uważał za swój własny.
Bohater mój zrozumiał, że pan Meliton rad by był niezmiernie, gdyby dom cewkowicki
mógł uważać księcia Artura Czetwertyńskiego za swego własnego syna. Ale, niestety, on nie
był, nie chciał i nie mógł być dłużej księciem Czetwertyńskim. Wśród nawału sprzecznych
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uczuć i myśli, wobec wszystkich trudności, które go otaczały, hr. Cyprian wydał mu się w
istocie kotwicą nadziei. Postanowił udać się do niego i po czułym pożegnaniu z panną Różą
wyjechał w pół godziny później do Cybulowa.
Panny Kacprowskie długo patrzyły za nim przez okno. Panna Róża i panna Melania zanosiły się od płaczu, nawet pani Kacprowska nie mogła się oprzeć łzom i gorszym od łez spazmom.
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ROZDZIAŁ XVI
JAKO PAN HRABIA CYBULNICKI ZAJMUJE SIĘ LOSEM DWOJGA
MŁODYCH LUDZI I APELUJE DO DEMOKRATYCZNYCH ZASAD
P. KACPROWSKIEGO
Już sama fizjognomia okolicy, przez którą jechał p. Artur, wydawała mu się zupełnie
zmienioną wskutek zaprowadzonego zaledwie od dwóch dni stanu oblężenia. W istocie,
oprócz wart włościańskich na krzyżowych drogach i przy wjeździe do każdej wsi (które to
warty jednak nie zatrzymywały czworokonnego ekwipażu cewkowickiego, dobrze znanego w
całej okolicy) – nie było innej zmiany; śnieg jak przedtem leżał we wklęsłościach roli i w
rowach, i pod płotami, a nie pokryte nim miejsca sterczały czarne i wilgotne, tak że cała przestrzeń, którą oko objąć mogło, podobną była do wielkiej miski powideł, przemieszanych z
śmietaną. Wśród tego pięknego krajobrazu wiła się droga pełna grudy i wybojów, a niebo
jednostajnie szare patrzało zaspanymi oczyma na ziemię zdawało się dąsać, że nie ma tu nic
nowego ani uwagi godnego. Ale wskutek przykrego i wyjątkowego swojego położenia p.
Artur znajdował, że marzec nigdy jeszcze nie był tak brzydkim ani wiatr północno-wschodni
tak przenikliwym jak w roku zbawienia 1864. Cóż dopiero, gdyby mógł był zajrzeć do domów, które mijał, gdyby mógł był zobaczyć owe twarze, niedawno jeszcze nastrajające się do
patriotycznego marsu, a teraz tak żywo przypominające § 66, że zdawały się jakby wykrojone
z c. k. kodeksu karnego.
U nas w Galicji, a to nie tylko w wielkim księstwie cybulowskim, ale nawet w parafii narodowo-demokratycznej, mnóstwo jest odważnych i tęgich ludzi. Mówią jak Katony, a działają jak Brutusy, ale oczywiście w granicach ustawami określonych. Dlatego też im ciaśniejsze stają się te granice, tym mniej mamy Katonów i Brutusów. Nie przypominam sobie na
przykład, ażeby nasz hrabia Katon383 w czasach podobnego ścieśnienia „granic ustawami
określonych”, powtarzał swoją słynną formułkę: „ego autem censeo384, że należy znieść podatek spadkowy”. Nasi Mariusze i Gracchowie także kładą uszy po sobie w takich razach,
reszta siedzi w kozie i tylko jeden Kornel Krzeczunowicz, czy mamy konstytucję, czy stan
oblężenia, czy rewolucję, czy rezolucję, zawsze i wszędzie wykazuje niesłuszność katastru385.
Toteż gdyby p. Artur zajrzał był po drodze do Barciszowiec albo do Jelonek, albo gdziekolwiek indziej, byłby dopiero poznał, jak radykalnie jedno rozporządzenie c. k. namiestnictwa
mogło przewrócić do góry nogami stanowisko „zacnej, światłej i niezależnej” części mieszkańców tego równie politycznie dojrzałego, jak gruntownie lojalnego kraju.
Lecz p. Artur nie wstępował nigdzie. Tylko między Jelonkami a Babotłukami pojawiły się
z lasu obok drogi dwie postacie w brunatnych świtkach, w niebieskich szarawarach i wysokich butach, które zatrzymały powóz dla pomówienia z naszym bohaterem. Byli to Wołyniacy, wypędzeni z kwatery przez któregoś cybulowianina, ponieważ nie chcieli meldować się
władzy austriackiej i dać się odstawić za granicę. Opowiadali, że jest ich kilkunastu w lesie,
gdzie koczują już dwie doby bez dachu, strawy i cieplejszej odzieży. Mieli wprawdzie płaszcze, ale ponieważ jeden z nich zachorował na tyfus, więc zrobili dla niego łoże i namiot z tych
sukni swoich. Pytali się p. Artura, czy nie wie, jakie są rozkazy ze „sztabu”, ale on nie mógł
ich oświecić w tej mierze i radził im, ażeby się zameldowali w becyrku. Przyjęli tę radę z
oburzeniem i oświadczyli, że udadzą się do Królestwa i dotrą do obozu, choćby im się przy383

Katonem galicyjskim – jest, być może, Leszek Borkowski, z racji swych ekstrawaganckich, niejednokrotnie istotnie śmiałych wystąpień w sejmie galicyjskim.
384
ego autem censeo (łac.) – ja jednak sądzę
385
Kornel Krzeczunowicz (1813–1881) – poseł na sejm galicyjski, specjalista od spraw podatkowych; kataster – kwalifikacja gruntów i podatek gruntowy.
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szło przebijać przez straże i patrole. P. Artur ruszył ramionami i pojechał dalej. On już od pół
roku postanowił był nie docierać do żadnego obozu i wytrwałość tych ludzi, którzy jeszcze
teraz o tym tylko myśleli, wydawała mu się czymś niepojętym.
Takie usposobienie mego bohatera nie wyda się zapewne bohaterskim nikomu, chyba autorowi listów „p. Optymowicza” w »Przeglądzie Polskim« i nie wymarłej jeszcze garstce
współwyznawców śp. Walerego Wielogłowskiego386. U tych zacnych ludzi bohaterem jest
każdy, kto się opiera dzielnie „swędowi rewolucyjnemu” i ma tak mocną głowę, iż mu się nie
da zaczadzić. Stoją oni dumnie przy sztandarze, na którym wypisali: „Nieprzerwalność Targowicy”, biorą rozbrat z narodem z z a s a d y, mój bohater zaś robił to samo prawie z e s t
r a c h u; więc jeżeli uwzględnimy rezultat, a pominiemy pobudki, p. Artur był bohaterem w
swoim rodzaju. Był nim tym bardziej, że wiózł z sobą do Cybulowa postanowienie tak heroiczne, że każdy z owych kilkunastu powstańców, koczujących w lesie, wolałby był sto razy
narazić się na moskiewskie kule i szubienice niż znaleźć się w położeniu p. Artura. Jużci
spowiedź przed hr. Cyprianem była aktem wielkiej rezygnacji i głębokiej skruchy. Z świetnej
roli księcia A. C. zejść na stanowisko upokorzonego i zdemaskowanego fanfarona i blagiera,
znieść ten złośliwy uśmiech, który tak często pokazywał się na twarzy hrabiego, gdy mówił
do p. Artura – to było okropne! Kilka razy bohater mój miał ochotę na wzór p. Asakasowicza
wyskoczyć z powozu, pobiegnąć w las i przyłączyć się do Wołyniaków – albo przynajmniej
kazać woźnicy, by zamiast do Cybulowa, pojechał do miasteczka powiatowego, oddać się tam
w ręce władz austriackich. Ale w takich chwilach przychodziła mu na myśl panna Róża,
przypomniał sobie jej łzy, jej zaklęcia, powtarzał sobie, że ona go kocha i że byłoby nierozsądkiem nie próbować dalej szczęścia, skoro nastręczał się sposób tak łatwy. Wśród tego
wszystkiego powóz zatoczył się znowu z p. Arturem przed ganek cybulowski, jak niegdyś,
gdy go tam przywiozła pani Podborska.
Służba przyjęła go z nie mniejszym jak wówczas uszanowaniem. W pokoju pana hrabiego
Cypriana zastał p. Stępeckiego, który dowiedziawszy się o zaprowadzeniu stanu oblężenia
wpadł do naczelnika obwodu z głośnym narzekaniem, iż złożono około tysiąc sztuk nabojów
w jego pasiece, iż on nie wie, co z tym zrobić, iż nie myśli dzwonić kajdanami na Spielbergu
dlatego, że się k o m u ś tam zachciało robić j a k i e ś powstanie itp. Wzywał tedy właściciel Barciszowic pana naczelnika obwodu, ażeby sobie zabrał naboje, bo może być jakie nieszczęście, pasieka może się zająć albo „chłopi” mogą zadenuncjować, zwłaszcza że odkąd ten
przeklęty gazieciarz Dobrzański387 skasował pańszczyznę, to kanalia na wsi nie zna żadnej
karności i niech, mości dobrodzieju, diabli porwą wszystkie wasze jakieś farmazońskie nowości, telegrafy, figi-migi i organizacje; dawniej szlachcic, mości dobrodzieju, jadł kluski z serem, siedział za piecem i chwalił Pana Boga, a teraz co? ot pszenica mi zrosła, kartofle diabli
wzięli, siana ani dój, dój! i płać tu podatki, i karm powstańców, a jeszcze wymyśla i chce palić szwarc-drej-König388, węgierskiego ani rusz! Ja sam, jak Boga kocham, mości dobrodzieju, tylko w niedzielę albo święto po obiedzie zapalę sobie fajkę tureckiego, a tym darmozjadom zachciewa się marcypanów, kasza ich w zęby kole itd. Nie zmieściłbym powieści w jed386

Lam oskarża polityków stańczykowskich o zdradę narodową, mianowicie o to, że hasłem ich jest „nieprzerwalność Targowicy”. »Przegląd Polski« – organ prasowy obozu obszarniczego, czasopismo wychodzące w
Krakowie od roku 1867; zajmowało ono stanowisko ugodowe wobec Austrii, i społecznie reakcyjne. W »Przeglądzie« właśnie ukazał się pierwodruk Teki Stańczyka. Autorem listu pana Optymowicza był Józef Szujski;
Walery Wielogłowski (1805–1865) – wsteczny publicysta i właściciel księgarni katolickiej w Krakowie, był
przedstawicielem szlacheckiego zacofania społecznego i służalczego posłuszeństwa wobec Watykanu.
387
Jan Dobrzański – polityk drobnomieszczański, brał czynny udział w wypadkach rewolucyjnych 1848 roku, wydawał liczne pisma, m. in. »Gazetę Narodową«. W roku 1863 był jeszcze dla szlachty uosobieniem idei
rewolucyjnych. Jego postawa radykalna uległa jednak z czasem, na tle ogólnego uwstecznienia ideologii mieszczaństwa, zmianom i Dobrzański zaczął prowadzić grę polityczną pomiędzy różnymi obozami politycznymi w
Galicji.
388
Szwarc-drej-König właśc.: Schwarz drei König (niem.) – gatunek tytoniu.
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nym tomie, gdybym chciał wyliczać wszystkie grawamina389 p. Stępeckiego; wspomnę tylko
nawiasem, że znakomity ten obywatel, ilekroć był w złym humorze, zniesienie pańszczyzny,
wynalezienie telegrafów, wszelkie figi-migi i tysiące innych bezbożności przypisywał zawsze
jednemu i temu samemu „przeklętemu gazeciarzowi”, który był w jego oczach istną personifikacją Antychrysta. Dyplomatycznemu talentowi p. Cypriana udało się zresztą uspokoić p.
Stępeckiego obietnicą, że naboje będą zabrane z jego pasieki, po czym tabularny właściciel
Barciszowic, przeklinając jeszcze ciągle Dobrzańskiego i wychwalając zalety prostych, mości
dobrodzieju, zrazów z kaszą i klusek z serem, wyjechał do domu.
N. O. C. C. C. zwrócił się teraz ku p. Arturowi, który w skromnej bardzo postawie, w kąciku, na krzesełku, oczekiwał był wyjazdu p. Stępeckiego. P. Cyprian oświadczył z góry, że
zaprzestał wszelkiej czynności jako naczelnik obwodowy i że p. major musi się udać do swojej przełożonej wojskowej władzy, jeżeli ma jaki interes. P. major rzekł, że nie ma interesu
publicznego, ale prywatny, i że prosi p. hrabiego o chwilkę posłuchania. Pan hrabia zezwolił
łaskawie na tę audiencję i p. Artur opowiedział mu, co miał do powiedzenia, kończąc prośbą,
by p. hrabia zasłonił go wobec władz austriackich i by zechciał pośredniczyć między nim i
rodzicami panny Róży w sprawie jego afektów miłosnych. P. Artur uważał, że twarz p. hrabiego, z początku nader poważna i surowa, w miarę jak on kończył swoje opowiadanie, rozjaśniała się, uśmiechała i na koniec przybrała wyraz tak jakoś piekielnie dobroduszny, że trudno
się było zorientować, jakie przyjęcie znalazły szczere wyznania naszego bohatera.
– No, wielkie rzeczy! – wyraził się na koniec p. hrabia. – Wszak Kacprowscy także nie
pochodzą od Gotfryda de Bouillon390 ani od Plantagenetów. Jakoś to będzie! Co się tyczy
karty legitymacyjnej mego kuzyna, to pojmiesz, p a n i e K u k i e l s k i, że pominąwszy
wszelkie inne względy, ja, jako były naczelnik obwodu, zbyt jestem skompromitowany wobec władzy, ażebym mógł ryzykować to, co mi proponuje pan Kacprowski przez twoje usta.
Zresztą, mój kuzyn sam niebawem tu przyjedzie, a dwóch was przecież nie może bawić w
jednej okolicy pod tym samym nazwiskiem, wobec ciągłych rewizyj, które nas czekają. Ale
przecież Kacprowski musi mieć także jakichś kuzynów i łatwiej mu będzie załatwić tę kwestię z becyrkiem niż mnie. Powinien to zrobić dla swego przyszłego zięcia, bo, jak widzę,
masz wielką ochotę zostać zięciem pana Kacprowskiego, panie Kukielski?
– Tak, panie hrabio, ale...
– Tak, ale zostaje ta historia z tym jakimś tytułem. A propos, panie Kukielski, muszę ci
powinszować; jak na Cewkowice, grałeś wybornie twoją rolę. I panna Kacprowska kocha się
tedy w tobie, kocha się bardzo?
– Ach, kochamy się nawzajem niezmiernie, panie hrabio!
– Hm, to czułe, bardzo czułe! Panna młodziutka, nie ma jeszcze lat trzydziestu, młodzieniec przystojny, do tego emigrant i tak dobrze mówiący po francusku. Il n’y a aucun inconvénient391, owszem, bardzo dobra para. Byłbym uradowanym, gdyby mi się udało skojarzyć to
małżeństwo. Napiszę do tego Kacprowskiego, panie Kukielski, napiszę zaraz i odeszlę list
przez jego własnego woźnicę.
Tu łaskawym skinieniem głowy p. hrabia pożegnał p. Artura i wyszedł do swego pokoju.
W drzwiach zatrzymał się chwilę, wołając na lokaja:
– Józef!
– Słucham jaśnie pana!
– Pokaż panu do oficyn – rzekł jaśnie pan – wskazując ręką p. Artura.
Lokaj był cokolwiek zdziwiony, że jaśnie pan drugiego jaśnie pana lokował w oficynach,
ale p. Artur przyjął to upokorzenie obojętnie – nie miał czasu myśleć o nim, dusza jego była
389

grawamin (z łac.) – skarga, zażalenie.
Gotfryd de Bouillon – wódz pierwszej wyprawy krzyżowej, zdobywca Jerozolimy (1099), obrany królem –
przybrał tytuł „obrońcy Grobu św.”.
391
II n’y a aucun inconvénient (fr.) – Nie ma żadnych ujemnych stron.
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w tej chwili w Cewkowicach i nie dbała o to, co się działo z ciałem. Umieszczono go w alkierzyku obok stancji pisarza prowentowego i przyniesiono mu tam obiad, którego menu podobne było niezmiernie, in puncto luk gastronomicznych, do tego, jakie otrzymywali w Cewkowicach komisarz i panna służąca.
W parę godzin później p. Meliton otrzymał list następujący:
„Szanowny sąsiedzie! Daliśmy się obydwaj złapać. Twój książę, Artur Czetwertyński,
przyznał mi się właśnie, że nie jest ani trochę księciem. Nazywa się Artur Kukielski, jego
ojciec był ekonomem u jednego z najbogatszych obywateli w Królestwie, który go wychował
wraz z swoim synem, jak się wychowuje dobrze urodzonych ludzi. Francuszczyzna i podróże
za granicą stanowiły główną podstawę tej edukacji. Pojmujesz, szanowny sąsiedzie, że nasz
pan Kukielski nabrał przy tej sposobności manier i nawyknień, które mogły oszukać
najwprawniejsze oko – ale nie nauczył się niczego, co by mu mogło było dać sposób do życia.
Stąd poszło, że kiedy – jak się wyraża tenże Kukielski – jego młody towarzysz po śmierci
ojca »puścił go w trąbę« i kiedy kilkakrotne próby zostania guwernerem nie powiodły mu się
(jak sądzę, dla zbyt kochliwego usposobienia, czego nie lubią na wsi w domach, gdzie mają
córki), więc nie zostało mu nic, jak zużytkować jedyną zręczność, jakiej nabył oprócz akcentu
paryskiego, tj. zręczność w trefieniu włosów. Przykro mi wyznać, że ostatecznie nasz mniemany książę był czeladnikiem fryzjerskim – we Lwowie powiedziano by: towarzyszem sztuki
fryzjerskiej. – Mówię, że mi przykro, ponieważ, jak od dawna w całej okolicy wiadomo i jak
mi właśnie wyznał sam Kukielski, jedna z panien Kacprowskich interesuje się mocno tym
wcale zresztą urodziwym młodzieńcem, a nawet stosunek między nimi wstąpił w stadium
nader gorącej miłości, która dotyka ludzi zarówno w książęcym, jak w fryzjerskim stanie.
Znając atoli demokratyczne i radykalne zasady szanownego sąsiada, podjąłem się na
prośbę tegoż Artura Kukielskiego pośredniczyć między nim a szanownym sąsiadem i wyjawiwszy powyżej cały stan rzeczy, donoszę niniejszym szanownemu sąsiadowi, iż jest stałą i
nie przymuszoną wolą pana Artura Kukielskiego pojąć za dozgonną towarzyszkę życia jedne
z panien Kacprow:skich (jeżeli się nie mylę, średnią).
Zawiadamiając o tym szanownego sąsiada korzystam ze sposobności, ażeby dołączyć życzenia wszelkiej pomyślności dla przyszłej młodej pary i dla szanownego sąsiada wraz z całym domem, mieniąc się jego
życzliwym sługą,
Cyprian Cybulnicki
P. S. Młodzieniec czeka u mnie z utęsknieniem na pozwolenie rzucenia się do nóg przyszłemu teściowi i każdego czasu gotów jestem odstawić go do Cewkowic na żądanie szanownego sąsiada!”
Oprócz tego listu woźnica p. Kacprowskiego przywiózł z Cybulowa list od p. Artura do
panny Róży. Nie powtarzam go tu, bo czytelnicy domyślają się zapewne jego treści; nadmienię tylko, że p. Artur kładł między innymi nacisk na tę okoliczność, iż mógłby był grać dalej
swoją rolę przybraną, ale ponieważ to byłoby prostym oszustwem i ponieważ za taką cenę nie
chciał i nie mógł wejść w posiadanie panny Róży, więc szczerym wyznaniem pragnie okupić
lekkomyślną fanfaronadę z tytułem książęcym i z otuchą powierza anielskiemu sercu swojego
bóstwa wydanie wyroku, od którego zawisło jego szczęście i życie. Gdyby go odepchnęła od
siebie, odda się w ręce Austriakom, a ci odstawią go w ręce Moskali – ale to mu już będzie
obojętnym.
Czekał tedy p. Artur na swój wyrok, w oficynach, w Cybulowie. Czekał dzień, i drugi, i
trzeci. Nareszcie trzeciego dnia... – ale tu według wszelkich prawideł i zwyczajów należy
rozpocząć nowy rozdział powieści.
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Do powyższego rozdziału należy już tylko krótka wzmianka, że p. hr. Cyprian był w nadzwyczaj dobrym humorze i że dostał czkawki od śmiechu tego dnia, gdy wyprawił ów list do
p. Kacprowskiego.
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ROZDZIAŁ XVII
W KTÓRYM GUBIĄ SIĘ WSZELKIE ŚLADY CZERWONEJ OPOZYCJI
OBWODU CYBULOWSKIEGO, A TO TAK DOBRZE, ZE ICH
DOTYCHCZAS NIKT NIE ODKRYŁ
Ktokolwiek z szanownych czytelników raczył zwrócić baczniejszą uwagę na to, co opowiedziałem – w poprzednich rozdziałach o zwyczajach, obyczajach, urządzeniach i nawyknieniach domu cewkowickiego, ten znając treść listu hr. Cypriana do p. Melitona wyobraża
sobie sam piorunujące wrażenie, jakie sprawiła w całym rodzie Kacprowskich ta niespodziana
epistoła. Pominąwszy już nawet ogromne rozczarowanie, którego wszyscy doznali nagle co
do osoby księcia Artura Swiętopełka na Starej Czetwertni, Kitajgrodzie et caet., et caet.
Czetwertyńskiego, alias392 Edwarda hr. Cybulnickiego, alias majora Jana Wary, nec non393
Henryka de Laroche-Chouart, wicehrabiego de Tourne-Broche i barona de Barcarolles, a
recte394 Artura Kukielskiego, pominąwszy wszystkie okropności połączone z tym rozczarowaniem – zostawał jeszcze złośliwy ton hr. Cypriana i ta jego szkaradna insynuacja, jakoby
wielmożny, ba, prawie jaśnie wielmożny Meliton „z Kacprowa” Kacprowski, dziedzic Cewkowic z przyległościami, ojciec ojczyzny tudzież różnego potomstwa płci obojej, mógł własną, rodzoną i prawowitą córkę swego świetnego i historycznego rodu wydać za warszawskiego fryzjera! Pan hrabia Cyprian wiedział bardzo dobrze, że zasady demokratyczne w tych
pięknych obydwu królestwach podkarpackich, wraz z krajem i »Krajem« krakowskim, służą
tylko dla „głupiej ulicy”, że nikt już wprawdzie nie da głośno i jawnie cwancygiera za tytuł
książęcy, ale nikt też po cichu, między swoimi, nie da złamanego szeląga za całą wolność,
równość i braterstwo wraz z siedmnastoma programami Towarzystwa NarodowoDemokratycznego i z aktywami »Dziennika Lwowskiego« w dodatku. Młodzi synowie wielkich rodzin – ot np. p. Wicenty Kacprowski – mogą wprawdzie dla zabawki albo dla popularnej kariery przybierać pozory zajadłych demokratów, a wówczas i starzy ojcowie, dla ułatwienia roli swoim potomkom, zamiast rodowego karmazynu zwykli przybierać pospolitą
czerwoność opozycyjną – ale nie idzie za tym, by w poufałych stosunkach rodzinnych nie
należało trzymać drei Schritt vom Leibe395 hołyszów bez urodzenia. A gorzej niż bez urodzenia był p. Artur Kukielski – bo nie tylko nie miał ani tytułu, ani majątku, ale jeszcze, o horror!396 był fryzjerem. Mógł nie być księciem, nie posiadać zamku ani nad Dnieprem, ani nad
Pskowskim Jeziorem, nie znajdować się w zażyłości z synem króla Westfalii; mógł utrzymywać się z pieczeniarstwa, z kart, z szacherki końmi – a zbrodnia jego nie byłaby tak okropną,
złośliwość hr. Cypriana tak dotkliwą. Ale nie mieć majątku, a z a r a b i a ć na życie, to w
opinii całego wielkiego księstwa cybulowskiego i niektórych innych prowincyj galicyjskich
jest największym prostactwem. Żaden cybulowianin pur sang397 bene natus et possessionatus,
nie dałby córki, choćby za Lelewela albo za Mickiewicza, póki każdy z tych skrybentów nie
wykazałby się ekstraktem tabularnym, że posiada przynajmniej 200 morgów gruntu, obciążonych naturalnie prima loco398 w Towarzystwie Kredytowym, secundo u którego z zamożniejszych sąsiadów, a tertio, quarto et quinto u Arona Goldglanz w Tarnopolu, w Brodach albo
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alias (łac.) – inaczej.
nec-non (łac.) – jak również.
394
recte (łac.) – właściwie.
395
drei Schritt vom Leibe (niem.) – trzy kroki od siebie; z daleka.
396
o horror (łac.) – o zgrozo!
397
pur sang (fr.) – czystej krwi.
398
primo loco... secundo... tertio, quarto et quinto (łac.) – na pierwszym miejscu... drugim, trzecim, czwartym i
piątym.
393
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gdzie indziej. Są wprawdzie bardziej postępowi cybulowianie, którzy by pozwolili córkom
wyjść za hołyszów – ale nigdy za doktorów, profesorów, kupców albo rzemieślników.
Pojmą tedy szanowni czytelnicy, że oburzenie pana Melitona było wielkie i że pani Melitonowa mdlała na wszystkich kanapach i fotelach, które jej nastręczały sposobność ku temu.
A panna Róża? – zapyta może która z czytelniczek.
Hm – panna Róża... przepraszam, nie mam czasu; muszę wracać do mego bohatera, który
już trzeci dzień czeka w Cybulowie na respons399 z Cewkowic. Czeka i – cierpi. Roztrząsa
sumienie, bije się w piersi i przyznaje, że zamiast służyć sprawie, której przysiągł i której bez
przysięgi służyć był powinien, grał zbyt długo i zbyt dwuznaczną rolę. Ale jeżeli to go potępia wobec własnego sumienia i wobec ludzi dobrej wiary, to panna Róża inaczej o nim sądzić
by powinna. Tak mu się zdaje przynajmniej. Zdaje mu się, że gdyby z jaśnie panny Kacprowskiej przemieniła się nagle w ekonomównę albo w chłopiankę, albo w wychowanicę domu
podrzutków – on by ją kochał nie mniej gorąco jak teraz, Dlaczegoż by ona miała przestać go
kochać z powodu, że nie chciał nadużywać dłużej fałszywego nazwiska, pseudonima trochę
pretensjonalnego, ale po części wytłumaczonego zwyczajem i potrzebą ówczesną? Wszak był
zawsze tym samym Arturem, choć nie k s i ę c i e m Arturem; wszak jeżeli fanfaronował w
obecności innych, to w rozmowie z nią sam na sam unikał zawsze nawet najmniejszej aluzji
do mniemanego swego stanu? Im bardziej tak rozumował, tym bardziej zdawało mu się, że
mało co ma sobie do wyrzucenia i że jest w gruncie bardzo uczciwym i porządnym człowiekiem, tylko... tylko ma czasem trochę za mało fizycznej odwagi i w ogóle za mało odwagi
wojskowej, a za wiele cywilnej. To chodzi po ludziach, zresztą bardzo porządnych.
Samo już to roztrząśnienie sumienia, jakkolwiek nieco stronnicze, ale nader rzadkie i
ważne u p. Artura, powinno przekonać każdego, jak mocno był zakochanym w pannie Róży.
Ludzie, którzy wobec świata chcą uchodzić za coś więcej, niż są w istocie, sobie samym wydają się wzorami doskonałości pod każdym względem. Gdyby tak nie było, niejeden, co wobec świata chce uchodzić za proroka i kapłana idei narodowej, w porównaniu z sobą samym
nie znajdowałby tego świata tak złym, przewrotnym i niesprawiedliwym, nie ciskałby nieodwołalnej klątwy na ten padół grzechu i... my nie mielibyśmy tyle pasywów w naszych corocznych „rachunkach”. Najmniejsza iskierka miłości prowadzi do samopoznania, robi wyrozumiałym i sprawiedliwym – tak jak, odwrotnie, pycha, wynoszenie siebie samego, ślepa surowość sądu dowodzą braku zupełnego tej boskiej iskierki. Zastosowawszy ten pewnik, od
proroków i kapłanów, do „towarzyszów sztuki fryzjerskiej”, przekonamy się jeszcze mocniej,
że bohater nasz miał w sobie bodaj cząstkę takiej iskierki, bo był skruszonym i pokornym w
duchu i na zewnątrz. Nie przeszkadzało mu to zresztą czuć się bardzo nieszczęśliwym i
opuszczonym, nie przeszkadzało mu z biciem serca zaglądać do okna, ilekroć zaturkotało lub
zatętniało co na podwórzu. Daremnie! Nie widać było ani listu, ani nikogo z Cewkowic...
Nie mogąc dłużej znieść tego stanu niepewności pan Artur prosił na koniec hrabiego Cypriana o posłuchanie i przedłożył mu uniżoną prośbę, by go odesłał do Cewkowic. Hrabia
popatrzył na niego ciekawie i gdy spostrzegł, że był mocno zmienionym i wydawał się prawie
chorym, coś na kształt litości zarysowało się w dyplomatycznej fizjognomii p. eks-naczelnika
obwodu. Począł dobrodusznie tłumaczyć Kukielskiemu, że wobec wart włościańskich i ciągłych patroli, bez paszportu nie ujedzie pół mili, by nie był schwytanym. Za kilka dni hrabia
wybierał się w drogę do Stanisławowa, gdzie miał interes w sądzie, ofiarował się tedy zawieźć tam p. Artura w charakterze swego służącego i ułatwić mu stamtąd wyjazd bezpieczny
na Wołoszczyznę. Była to wielka ludzkość, mianowicie ze strony tak wielkiego pana, ale p.
Artur przyjąć jej nie chciał. Wszelkie względy na osobiste bezpieczeństwo, które go krępowały tam, gdzie chodziło o świętsze i większe rzeczy, ustąpiły tym razem – jakaś siła tajemna
parła go do Cewkowic. Zdawało mu się, że widzi Różę zapłakaną, tęskniącą za nim, opierają399

respons (z łac.) – odpowiedź.
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cą się może zakazowi rodziców, czekającą na niego, ażeby mu powiedzieć to, czego jej napisać nie pozwolono. Hrabia nie namawiał go dłużej, kazał mu dać konie i pożegnał go lekkim
skinieniem głowy, wychodząc z pokoju.
Konie! dobre dwa brytany byłyby zasługiwały nie mniej na to nazwisko jak zwierzęta,
które zaprzężono do małego wózka od wożenia ziemniaków dla wywiezienia p. Artura. O
koczach i czwórkach nie było już mowy. Siedzenie w tym ekwipażu składało się z odrobiny
natrzęsionej słomy, nakrytej podartą płachtą. Chłopak usługujący przy ogrodniku pełnił obowiązki woźnicy. Nie mogło być nic bardziej politycznie podejrzanego, jak na owe czasy.
Młody mężczyzna bez c. k. urzędowej czapki z różą na głowie, jadący takim wózkiem, kwalifikował się od razu do kozy i dostawał się do niej niewątpliwie, wychodził zaś na świat dopiero po kilku tygodniach – jeżeli się nie znalazły jakie poszlaki przeciw niemu. Mimo tego
wszystkiego jakieś szczególne zrządzenie losu dozwoliło p. Arturowi dojechać do Cewkowic
bez spotkania się z organami „bezpieczeństwa”.
Wózek zatoczył się na podwórze w chwili, gdy. dwie panny Kacprowskie, panna Melania
i panna Róża, wychodziły z cieplarni, znajdującej się opodal dworu, i zdążały ku gankowi. Na
widok swojego anioła p. Artur wyskoczył i pobiegł ku niemu. Z piersi wydobywał mu się na
pół stłumiony okrzyk: – Różo! Aniele!
Ale anioł miał twarz nieruchomą i gdyby nie nosek cokolwiek zarumieniony od zimna,
można by było przypuszczać, iż to chodząca statua z marmuru. Artur stanął jak wryty.
– Różo! – wyjęknął głosem człowieka konającego, błagającego o kroplę wody.
Róża zmierzyła go od stóp do głowy spojrzeniem tak chłodnym i obojętnym, jak gdyby go
po raz pierwszy w życiu widziała. Byłby dał połowę życia za jedną iskrę gniewu, oburzenia,
nawet pogardy – w jej twarzy. Ale nie – twarz jej była niema. Minęła go spokojnie, jak się
mija słup milowy po drodze, i weszła do domu.
Artur chwiał się na nogach; w oczach mu się ćmiło, uchwycił się ręką za czoło, bo zdawało mu się, że mu głowa pęka. W tej chwili uczuł, że ktoś go wziął za drugą rękę. Spojrzał –
była to panna Melania.
– Biedny pan jesteś, panie Arturze – rzekła ze współczuciem tak szczerym, że cała jej
zwykła, afektowana smętność dała się zapomnieć w tej chwili.
– Czy Róża... czy siostra pani czytała mój list? – zapytał nieśmiało Artur.
– Czytała... Panie Arturze! nie bierz nam pan za złe...
Chciała coś mówić dalej, w sposób uprzejmy i łagodny, ale naraz nie wiedzieć, czy Biżuczek, czy kto inny zaskomlił z ganku:
– Mélanie! Mélanie! – i zaledwie miała czas pożegnać go pełnym dobroci wzrokiem i zawołać: – Niech Bóg pana prowadzi! – musiała wracać do matki.
Bohater nasz zrozumiał, że nie ma co robić dłużej w Cewkowicach. Z panem Melitonem
ani z p. Wicentym nie miał ochoty widzieć się; zresztą lokaj oświadczył, że obydwu nie ma w
domu. Tenże sam lokaj zniósł rzeczy p. Artura z gościnnego pokoju na ganek, ale gdy się
obejrzeli po podwórzu, wózka cybulowskiego już nie było. Chłopak nawrócił i pojechał. Pan
Artur udał się do ekonoma z prośbą, by mu dano konie do najbliższego dworu, ale ekonom
objawił, że jaśnie pan nie kazał nikomu dawać koni bez swego rozkazu. Sytuacja była fatalną
– niepodobna było zostać na ganku w Cewkowicach, niepodobna wyjechać. P. Artur nie pozyskał był niczyich sympatyj podczas długiego swego pobytu u państwa Kacprowskich, służba odmawiała mu wszelkiej pomocy. Nie zostało mu nic, jak tylko zawołać przechodzącego
drogą wieśniaka i ofiarować mu „szóstkę”, ażeby zaniósł rzeczy za naszym bohaterem, który
się udał – na plebanię.
Cucyglerów już od dawna nie było u księdza Ilczyszyna, natomiast był tam podoficer od
austriackiej piechoty, z patrolem. Ale czaj u „dobrodzieja” był tak mocny, że pan kapral wiedzieli zaledwie, jak się sami nazywają, a komenda wiedziała ex officio jeszcze trochę mniej
od pana kaprala. Udało się tedy p. Arturowi porozumieć z księdzem proboszczem bez inter-
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wencji obcego mocarstwa, ksiądz wytłumaczył kapralowi, że to brat hr. Cybulnickiego z Cybulowa, który przyjechał odwidzić p. Kacprowskiego i nie zastał go w domu, i po niejakich
małych trudnościach, załagodzonych dalszym traktamentem przyszłych bohaterów spod Sadowej400, waleczni ci wojownicy pozwolili p. Arturowi wyjechać bryczką ks. proboszcza.
Dokąd? tego on sam nie wiedział.

400

Pod Sadową – poniosły wojska austriackie klęskę w roku 1866 w wojnie austriackopruskiej.
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ROZDZIAŁ XVIII
W KTÓRYM FILOLOGICZNA WIEDZA P. ARTURA I ROZUM STANU P.
KOŁDUNOWICZA ZNACHODZĄ NIEJAKIE POLE DO POPISU
Księdzowa w Cewkowicach, kuzynka, jak wiemy, pani z Mohoryczewskich Kacprowskiej, była jedyną może w całej wsi osobą, której wyjazd pana Artura sprawił niejaką przykrość. Nie chodziło jej wprawdzie bynajmniej o to, ażeby tego dystyngowanego a nieszczęśliwego młodzieńca zatrzymać na plebanii, ale była niepocieszoną, że odjechał nie posiliwszy
się niczym, nawet szklanką kawy – a to z powodu, że musiał się śpieszyć z wyjazdem, póki
komendant patrolu zostawał pod dobroczynnym wpływem czaju. Bohater nasz im dalej jechał, tym bardziej podzielał żal poczciwej księdzowej, od rana bowiem był bez pokarmu, a
przejmujący wiatr marcowy ma to do siebie, że obudzą apetyt nawet w takim żołądku, którego funkcją jest wytwarzać krew dla najbardziej złamanego i zbolałego serca. Nie ma wątpliwości, że serce pana Artura cierpiało mocno w tej chwili, ale po niejakim czasie stało się dla
niego samego trudnym do rozwiązania problematem, co mu bardziej dokucza – czy zdrada
panny Róży, czy głód i zimno?
Zdradę mógł przynajmniej przypisywać własnej winie. Oszukiwał rodzinę Kacprowskich,
udając coś, czym nie był – z kolei sam się oszukał na pannie Róży. Spodziewał się, że po tylu
gorących zapewnieniach miłości, po tak długim trwaniu serdecznych i poufałych stosunków,
po więcej niż półrocznym pobycie pod jednym dachem – przywiązanie jej wytrzyma tę ciężką
próbę jego rozksiążęcenia. Miał dowód w pannie Melanii, że błąd jego nie wszystkim wydawał się tak strasznym i trudnym do przebaczenia. Wszak przybrał tytuł i nazwisko fałszywe
tylko przez próżność, tak jak pan Kacprowski pisał się przez próżność „z Kacprowa”, podczas
gdy był tylko „z Kacpra” – Kacprowskim! Ale stało się – odkrycie prawdy pozbawiło go kochanki, obiadu i noclegu; pan Artur postanowił tedy być mężnym i powetować sobie czym
prędzej wszystkie te straty, a nie myśleć już o Cewkowicach i o pannie Róży.
Bohaterskie to postanowienie, co do pierwszej części mianowicie, nie było łatwym do
wykonania. Z kochanką byłoby jeszcze było jako tako, można ją znaleźć w najniegościnniejszej okolicy, ale obiad i nocleg to rzeczy nierównie ważniejsze i trudniejsze do dostania. W
Galicji w ogóle,łatwiej o wielkiego człowieka niż o dobry popas. Jak daleko zajrzeć mógł
okiem p. Artur z trzęsącej nielitościwie bryczki ks. Ilczyszyna, widział tylko pagórkowatą
przestrzeń pola, bez drzew, bez mieszkań ludzkich, tu i ówdzie pokrytą śniegiem; nigdzie oko
nie mogło spocząć na jakim ponętniejszym, bardziej zapraszającym przedmiocie. Pan Artur
czuł się opuszczonym, biednym, zagrożonym. Pałamar401, który go wiózł, oglądał się co
chwila ciekawie na niego. To go niepokoiło. Żałował, że nie umie po niemiecku, bo mógłby
był udawać urzędnika albo coś podobnego i ujść podejrzenia, że jest powstańcem. Wiedział,
że władze austriackie schwytanych emigrantów wydawały w ręce Moskwy, i obawiał się, by
go woźnica w razie przypadku nie zdradził. Kiedy właśnie myślał o tym, jaką rolę ma odgrywać wobec woźnicy, znaleźli się przy rozstajnej drodze. Pałamar obrócił się znowu i zapytał:
– A kuda pojidemo?402
Pan Artur zrozumiał go, choć nie mówił po rusku. Przyszło mu na myśl, że chcąc uchodzić za krajowca, musi używać także ruskiego języka w rozmowie z ludem. Rzekł tedy z
flegmą:
– Stupaj prjamo!403
401

pałamar (ukr.) – zakrystian, posługacz kościelny.
A kuda pojidemo (ukr.) – A dokąd pojedziemy. – Cały poniższy dialog prowadzony jest przez pałamara po
Ukraińsku, a przez p. Artura po rosyjsku, przy czym przekręca on formy językowe.
403
Stupaj prjamo – Jedź prosto.
402
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– He? – zapytał pałamar otwierając gębę.
– Kak szto ty, nie ponimajesz? Stupaj prjamo!404
– Ta w jaku bramu? – pytał dalej zdziwiony pałamar, który nie wiedział, że na abrazowannym, russkim jazykie405 „prosto” mówi się: prjamo, podczas gdy w jego okolicy wyraz
taki był zupełnie nie znanym i wydawał się zepsuciem słowa: brama.
Pan Artur czuł się dotkniętym w swojej filologicznej dumie i dał pałamarowi do zrozumienia, iż jest krugom – durakiem, bo jako ruski czełowiek nie rozumie po rusku. Pałamar
utrzymywał, że jest Bih-me! Rusinem, ale ruszczyzny pana Artura „takoj ne rozumije”406. Pan
Artur pomyślał sobie wtenczas, że ów ksiądz w Błotniczanach miał podobnoś słuszność i że
„galilejscy” filologowie nie mylą się, odróżniając tak mocno to, co ruskie, od moskiewskiego.
Pałamar z Cewkowic należał snadź także do tych filologów, bo po chwili namysłu, skrobiąc
się w głowę, zapytał:
– A, perepraszaju407 honor pański, cy pan może Moskal?
Myśl ta wydała się panu Arturowi jenialną. Moskal powinien by być – tak sądził – miłym
gościem w kraju, gdzie tak pilnie łowią emigrantów.
– Nu, da, da! Ja russkij!408 – potwierdził śpiewając z kacapska to potwierdzenie. Od tej
chwili pałamar już się nie oglądał, ale zacinał konie i pędził z góry wąwozem, w który byli
wjechali. Na dole droga zwracała się w bok i nagle ukazała się ich oczom karczma, przed którą znajdowały się poręcze, zaimprowizowane z krzywych patyków. O te poręcze, jak broń na
odwachu, oparte były trzy kosy, na sztorc oprawione, podczas gdy parobczak w kożuchu, w
opończy i sinych rękawicach stał na podsieniu i tupał nogami, aby się ogrzać. Na widok
bryczki pochwycił on za kosę, skrzyżował ją naprzeciw podróżnym i zawołał:
– Halt!
– Ta wstupyś, czoho choczesz?409 – perswadował mu pałamar.
– Najn – zawołał młodzieniec z ludu – ja maju befel! Gwerrr – raus!410 – krzyknął na całe
gardło i dwóch jeszcze włościan, mocno podchmielonych, wytoczyło się z karczmy. Znali oni
doskonale bryczkę księdza z Cewkowic, jako też woźnicę, ale to zdawało się jedynie dodawać
im ochoty do popisywania się misją i gorliwością urzędową.
– A koho to wezete, Polaka?411 – zapytał jeden ze straży.
– Ej, ni, to jakiś Moskal psiawiara! Ta woźmit ho sobi, naj jidu do domu!412
Jak mówił pałamar, tak się stało. W oka mgnieniu stróże spokoju i bezpieczeństwa publicznego przetransportowali do karczmy p. Artura, jego tłumok i sakwę podróżną, a pałamar
odjechał, napiwszy się poprzednio wódki i wytłumaczywszy włościanom – jako człowiek
bardziej od nich wykształcony, że „Moskal” jest to coś nierównie gorszego od Polaka i od
Żyda. Wyjaśnienie to było zresztą zbyteczne, bo jak uczą mnogie przykłady, „wielkorusscy”
pobratymcy budzą niezmierną antypatię w ruskim ludzie. Dało się to czuć nieszczęśliwemu p.
Arturowi, który tak niepotrzebnie przyznał się do moskwicyzmu i teraz za to uległ niezwykłemu prześladowaniu. Straż była pijana, oprócz arendarza nie było nikogo w karczmie, kto
by się mógł ująć za jeńcem. Wśród ciągłych szturchańców związano mu tedy ręce i nogi postronkami i wrzucono go do alkierza, gdzie jeden z włościan, uzbrojony kosą, stanął przy nim
na straży, podczas gdy inny udał się do wsi po sukurs.
404

Kak szto ty, nie ponimajesz? – Cóż ty, nie rozumiesz?
na obrazowannym russkim jazykie – w literackim języku rosyjskim.
406
krugom durak – zupełny głupiec; ruski czełowiek – Rusin; Bih me – zaklęcie w rodzaju: Bóg mi świadkiem, naprawdę; takoj ne rozumije – jednak nie rozumie.
407
perepraszaju – przepraszam.
408
Nu da, da! Ja russkij – No tak, tak! Jestem Rosjanin.
409
Ta wstupyś, czoho choczesz – z drogi, czego chcesz.
410
Najn... ja maju befel! Gwerrr raus (żargon ukr.-niem.) – mam rozkaz, oddać broń.
411
A koho to wezete, Polaka? – A kogo to wieziecie, Polaka?
412
Ta woźmit ho sobi, naj jidu do domu! – Weźcie go sobie, ja chcę jechać do domu.
405
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Na szczęście, nawinął się żandarm z patrolem, któremu oddano więźnia. P. Artur skorzystał na tej zmianie tyle, że rozwiązano postronki, którymi był skrępowany, i skuto mu natomiast ręce cywilizowanymi kajdankami. Następnie sprowadzono podwodę, żandarm i żołnierze wzięli więźnia między siebie i ruszyli z nim – do Błotniczan.
Prosty przypadek zdarzył, że miasteczko to stało się jak niegdyś pierwszym, tak teraz
ostatnim miejscem pobytu p. Artura w obwodzie cybulowskim. Przyjęła go gościnnie ta sama
cela, z którą już się łączyły dla niego nader bolesne wspomnienia. Gdy go zsadzano z fury,
zdawało mu się, że między grupą ciekawych, kręcącą się na ulicy, spostrzegł p. Odwarnickiego, aptekarza, i pannę Katarzynę. Zimno, głód, zmęczenie i skutki sympatii ludu ruskiego ku
„Moskalom” złamały go były jednakże tak, że wszelkie wspomnienia z przeszłości usuwały
się w głąb przed przykrą teraźniejszością – zresztą żandarm nie pozwolił mii się oglądać i
wprowadził go czym prędzej do gmachu urzędowego.
Drzwi od celi nie były zamknięte na rygiel, ale żołnierz z karabinem stał na warcie przed
nimi. Wewnątrz znowu było tak pełno dymu jak przed ośmiu miesiącami, a towarzystwo było
jeszcze liczniejsze, tylko zamiast wesołego gwaru, ponury spokój panował tym razem w więzieniu. Między uwięzionymi spostrzegł pan Artur znowu dwie twarze budzące niemiłe
wspomnienia. Byli to Wyksztkiłło i Kwaskowski. Obydwaj, jako podejrzani o zamiar ucieczki, byli okuci w kajdany. Transportowano ich wraz z czterema innymi emigrantami do Brodów, gdzie mieli być oddani Moskwie. Niektórzy z nich należeli do najśmielszych i najbardziej skompromitowanych uczestników powstania; wszystkich czekała śmierć niechybna,
poprzedzona torturami. Wiadomo było, że niektóre partie wychodźców, wydane przez Austriaków Moskalom, w oczach żołnierzy austriackich wymordowane były przez żołdactwo
carskie. Wszystko to razem stanowiło perspektywę bynajmniej nie wesołą, toteż wiara rozmawiała spokojnie, nie było śpiewów, hałasów, ale nie było i rozpaczy. Każdy wiedział, że za
kilka dni zginie albo, co gorzej, dostanie się pod śledztwo moskiewskie, gdzie zechcą mękami
wymusić na nim zeznanie odnoszące się do organizacji ruchu, a w końcu zabiją go, jak innych. Mimo tej pewności nie słychać było ani jednego jęku, ani jednej skargi między więźniami.
Pan Artur przywitał się dość zimno z towarzyszami niedoli, usiadł na swoim tłumoku,
który za nim wniesiono do kaźni, oparł łokcie na kolanach i zakrywszy twarz obydwoma dłoniami, zadumał się głęboko. Nikt mu nie przerywał jego dumania, jeden tylko Wyksztkiłło ze
zwykłą swoją flegmą pocieszał go od czasu do czasu swoim: – Furda, braciaszku!
Pan Finkmann v. Finkmannhausen nie był już jedynym najwyższym władcą w Błotniczanach, dodano mu do boku porucznika, który wraz z nim wykonywał nadzór nad więźniami.
Obostrzenie to wychodziło na dobre więźniom, o tyle przynajmniej, że oficer, mniej surowy
od pana forsztehera, pozwalał każdemu odwidzać ich, przynosić im jedzenie itp. Wkrótce też
po przybyciu pana Artura zjawiły się w kaźni dwie służące z koszami zawierającymi posiłek,
bardzo upragniony dla naszego bohatera. Pokrzepiwszy się, był już cokolwiek rozmowniejszym i opowiadał kolegom swoje przygody, opuszczając oczywiście epizod z panną Różą i
amplifikując413 szczegóły swoim zwykłym sposobem. Gdy skończył opowiadanie, Żmudzin
znowu oświadczył, że to wszystko „furda” i że p. Artura w najgorszym razie czekają kopalnie
w Narczyńsku414.
Podczas gdy położenie p. Artura w małym tylko stopniu zwracało na siebie uwagę towarzyszów jego niedoli, zdawali się oni szczególną jakąś sympatią otaczać znanego nam już
kijowianina, Władysława Kwaskowskiego. Pan Artur nie mógł zrazu odgadnąć przyczyny
tego wyszczególnienia, które spotykało byłego jego przeciwnika. Kwaskowskiemu nie groziło
ze strony Moskali nic gorszego jak innym i nie był on też fizycznie ani moralnie słabszym od
kolegów. Pan Artur uważał tylko, że Kwaskowski był od innych, posępniejszym, że siedział
413

414

amplifikacja – nagromadzenie wielu podobnych określeń, tu: upiększenie.
W kopalniach złota w Nerczyńsku (w Rosji Azjatyckiej) pracowali zesłańcy polityczni.
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pod oknem nie mówiąc ani słowa i od czasu do czasu wyjmował z kieszeni jakiś przedmiot, w
który wpatrywał się rzewnie i który do ust przyciskał, starając się ukryć tę słabość swoją
przed oczyma współwięźniów. Ci nie pocieszali go, nie przerywali natrętną rozmową biegu
jego myśli, ale za to debatowali gorliwie nad tą trudną kwestią, czy nie znalazłby się sposób
uwolnić Kwaskowskiego z więzienia albo przynajmniej przeszkodzić jego oddaniu w ręce
Moskwy. Wyksztkiłło widział tylko jedną drogę, to jest, proponował, że o zmroku zadusi
Madiara stojącego przy drzwiach z karabinem i że uskuteczni to bez najmniejszego hałasu, po
czym Kwaskowski wyjdzie bez przeszkody z kaźni i uda się do apteki, skąd potrafią wysłać
go w bezpieczne jakie miejsce.
– Ale jakże zadusisz Madiara, kiedy masz żelazka na rękach – zapytał jeden z więźniów.
– Furda, braciaszku! – rzekł Żmudzin i popierając swoje słowa namacalnym dowodem,
podniósł do góry obydwie ręce, których wielkie palce skute były żandarmskimi żelazkami,
zacisnął usta, oparł jeden łokieć na żelaznym piecu, ogrzewającym celę, pomocował się trochę ze swoimi „austriackimi pierścionkami ślubnymi”, jak je nazywał, i jedna ze stalowych
obwódek pękła jak łupina włoskiego orzecha, ku ogólnemu podziwieniu widzów.
– Ja ci powiadam, braciaszku, że u tych Austriaków nie ma ani porządnej kozy, ani porządnego kawałka żelaza! No, zaczekaj, niech się trochę ściemni, to ja się rozmówię z Madiarem.
Ale Kwaskowski ani słyszeć nie chciał o tym projekcie, który pozbawiłby życia niewinnego zupełnie człowieka, a Wyksztkiłłę i resztę kolegów skompromitowałby jeszcze gorzej,
jeżeli to być mogło. Żmudzin gniewał się okropnie, że kolega odpychał ten jego zdaniem tak
prosty i naturalny sposób ratunku.
– No, widzisz, braciaszku, jesteś mazgaj i nie żal mi ciebie wcale, ale żal mi dziewczyny,
która tu oczy wypłacze za tobą. Jutro, a najdalej pojutrze wywiozą cię do granicy i zaduszą
cię szelmy kacapy, zakatują knutami...
Skrzypnięcie drzwi przerwało dalszą mowę Żmudzina. Więźniowie zerwali się z miejsc
swoich, a Kwaskowskiego twarz rozpromieniła się i zbladła z kolei, bo w tej chwili weszła do
celi – panna Katarzyna z matką. Piękne jej oczy czerwone były od płaczu, postać złamana i
chwiejna – ani śladu z dawnej żywości i ruchliwości. Podała rękę Władysławowi wśród ciszy
ogólnej i pełnej uszanowania dla boleści kochanków. Pan Artur wcisnął się w najciemniejszy
kąt celi i starał się być jak najmniej widzianym; rzadki gość – rumieniec – pojawił się na jego
twarzy.
– Niech nas Matka Cudowna ratuje – rzekła panna Katarzyna drżącym głosem. – Jutro...
To „jutro” wymówione było w sposób czyniący dokończenie wiadomości zbytecznym.
Wszyscy zrozumieli, że jutro pod silną eskortą opuszczą Błotniczany, ażeby się dostać wkrótce w szpony moskiewskie. Wrażenie tej nowiny było oczywiście pognębiające; nie potrzebuję
tedy dodawać, że główny mój bohater struchlał, jak gdyby nagle i po raz pierwszy zagrażał
mu wspólny los z resztą kolegów. Jeden tylko Żmudzin, zamiast brać udział w uroczystym
skupieniu ducha swoich współwięźniów, zdawał się być raczej zniecierpliwionym i rozgniewanym. Przystąpił do Kwaskowskiego chwycił go za ramię i trzęsąc nim gwałtownie, zawołał:
– Jutro! Słyszysz; mazgaju, jutro! Uciekajże dziś, póki pora!
– Wielki Boże – krzyknęła panna Katarzyna – czy byłby sposób?...
Władysław potrząsł smutnie głową. Niestety! nie było nadziei! Bolesny jęk wyrwał się z
piersi biednej dziewczyny, która z płaczem rzuciła mu się na szyję. W tej chwili jeden z
więźniów wskazał na okienko w dębowych drzwiach kaźni. Wszyscy spojrzeli w tę stronę i
ujrzeli w „wizytyrce” wąsatą twarz starego żołnierza z pułku węgierskiego, twarz, po której
śniadych policzkach toczyły się dwie łzy poczciwe, serdeczne. Widząc zwróconą na siebie
powszechną uwagę, Madiar odwrócił się i mruknął pod nosem jakieś formułki, w których
narodowe jego baszom łączyło się w nader nieregulaminowy sposób z wyrazami: Nemet,
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Rus415 i innymi, niełatwymi do powtórzenia, nawet w dzisiejszej Przedlitawii, wobec jej sądów, przysięgłych i wszelkich jej innych swobód konfiskacyjnych.
Niepodobna oddać słowami całą bolesną stronę tej sceny rozstania, która nastąpiła teraz
między Władysławem a panną Katarzyną. Matka wyprowadziła ją z celi na pół omdlałą, słaniającą się z bólu. Nastała chwila głuchego milczenia między więźniami. Na dworze i w zakamarkach budynku więziennego wył przeraźliwie wiatr marcowy, mała przestrzeń nieba,
którą widać było z okna zakratowanego i zasłoniętego okiennicą a la Don Miguel416, była
szara, posępna, jakby zapłakana, śnieg z deszczem na przemian bił w małe szyby okna, ale z
miasteczka słychać jeszcze było ruch i gwar. codzienny tak wyraźnie, tak blisko, że tym jaskrawszym mógł się wydawać kontrast między obojętnym, powszednim życiem tego tłumu.
zaludniającego świat szeroki, rojącego się po nim i zaledwie zastanawiającego się nad tym, że
żyje – a rozpaczliwą sytuacją więźniów.
Wtem powtórnie dały się słyszeć czyjeś kroki w sieniach, drzwi otwarły się znowu i pojawiło się w nich ogromne futro niedźwiedzie, pokryte granatowym suknem, z takąż peleryną,
jako też czapka futrzana z daszkiem, najlojalniejszego na świecie kształtu.
Futro to otrzepało się w progu ze śniegu, który je okrywał, czapka uczyniła to samo, i z
głębi kudłów niedźwiedzich odezwało przeciągłe: „haa!”, znamionujące radość wszelkiej
istoty żywej, dwunożnej, nieporosłej piórami, która z szargi marcowej dostała się szczęśliwie
pod dach, chroniący ją od wiatru i wilgoci. Na koniec futro i czapka upadły na „pryczą”, a na
środku kaźni stanął w całej swej okazałości i w zimowym paletocie – pan Bogdan Kołdunowicz, N. P.
Szanowny ten obywatel rozpoczął natychmiast długie opowiadanie o deszczu i o śniegu, i
o błocie, i o złych szansach oziminy, i o trudności wywożenia nawozu, i o dalekiej perspektywie na siejbę – nader zajmujące dla ludzi, których jutro mają wieźć do Brodów i oddać w
szpony oprawców moskiewskich. Toteż Żmudzin zniecierpliwił się wkrótce i przerwał meteorologiczne i agronomiczne spostrzeżenia p. Bogdana tymi słowy:
– Furda, dobrodziejaszku! Ot, jeżeliś porządny człowiek, to pomóż nam ocalić ot tego
braciaszka (tu wskazał Kwaskowskiego) – chyba że możesz pomóc nam wszystkim dostać się
na świeże powietrze.
– Trudno! moi panowie – rzekł pan Bogdan – nic dla was zrobić nie możemy! Nawarzyliście sobie piwa, teraz pijcie je sami! W głowie wam się paliło, jakieś bunty, rewolucje, spiski!
Na koniec chcieliście, od czego nas Panie Boże uchowaj, wywołać zamieszania nawet u nas
w Galicji! Słusznie tedy wysoki rząd kazał was chwytać i odstawia was teraz w ręce waszej
prawowitej władzy...
Żmudzin podniósł rękę, w której był jeszcze kawałek rozłamanego żelazka austriackiego
– i jeżeli mię moje przypuszczenia nie mylą, byłby się może pan Bogdan jeszcze tego samego
momentu zobaczył na łonie Palemona z przodkiem swoim, co to smażył tak doskonałe kołduny, bo gdzie major Wyksztkiłło rzucił co na ziemię, tam już nie było co zbierać: Ale w tej
chwili twarz starego Madiara pojawiła się znowu do wizytyrki i ten ostatni, dając znaki Żmudzinowi, zawołał stłumionym głosem:
– Kapitanyom uram! gerek idö! (Panie kapitanie, chodź tutaj!) – Wyksztkiłło domyślił się,
że Madiar ma mu powiedzieć coś ważnego, i zbliżył się szybko ku drzwiom, gdzie między
nim a żołnierzem zawiązała się żywa rozmowa, prowadzona na pół po węgiersku, a na pół po
słowacku. Pan Kołdunowicz ciągnął tedy dalej swój wykład bez żadnej przeszkody. Tłumaczył on więźniom, że są właściwie bandytami, których dosięgła zasłużona kara, i że „wysoki
rząd” musiał położyć tamę ich bezprawiom, przestrzegając porządku i bezpieczeństwa publicznego itd.
415
416

baszom (węg.) –wulgarne określenie; Nemet (węg.)– Niemiec; Rus (węg.) – Rusin.
okiennica a la don Miguel – aluzja nierozszyfrowana.
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Tu Żmudzin, skończywszy rozmowę z Madiarem, zawołał figlarnie:
– Kwaskowski, a chodź no tu, braciaszku!
Kwaskowski zbliżył się machinalnie do niego, pytając, czego żąda? Ale Żmudzin zamiast
wszelkiej odpowiedzi wziął z pryczy futro p. Bogdana Kołdunowicza i ubrał w nie Kwaskowskiego, jak się ubiera małe dziecię w kaftanik. Zapiąwszy mu starannie kołnierz pod szyją,
włożył mu na głowę lojalny kaszkiet pana Bogdana i obracając go twarzą do towarzystwa,
zapytał z tryumfem:
– A co? Czy nie wykapany szlachcic galicyjski, dobrodziejaszku!
Pan Bogdan zapytał z pewnym niepokojem, co to ma znaczyć?
– Nic, ot tak sobie, żart, dobrodziejaszku? Chciałem zobaczyć, czy Kwaskowskiemu będzie do twarzy w tym kostiumie. Mów dalej, bo bardzo pięknie mówisz, dobrodziejaszku!
Pan Bogdan nie dał się prosić dwa razy. Wyjaśnił najprzód zgromadzonym dokoła niego
buntownikom, że naród bez arystokracji byłby podobnym do Murzynów i że Czerwoni, dążąc
do wytępienia arystokracji i szlachty, dążyli do odebrania narodowi najważniejszego członka
w całym jego organizmie, członka, którego całości przestrzegała nawet Moskwa. P. Bogdan
był tak rozczulonym mniemaną troskliwością Moskwy o dobro arystokracji i szlachty417, że
przyznał się, iż przechowuje u siebie serwetę bawełnianą, kupioną od krążącego z towarami
Słowaka, na której wyszyty jest z jednej strony dwugłowy orzeł moskiewski biały na tle
czerwonym, a z drugiej czerwony na tle białym. P. Bogdan trzymał tę serwetę w pogotowiu i
obiecywał sobie, że w razie wkroczenia Moskali do Galicji przybije ją do tyki na kształt
sztandaru i z tym znakiem w ręku na czele swojej czeladzi i gromady telatyńskiej przywita
zastępców białego cara...
– No, dosyć już, dobrodziejaszku – odezwał się Żmudzin, który trzymał ciągle za rękę
Kwaskowskiego, przebranego w futro i czapkę lojalną. – Trzymaj sobie, dobrodziejaszku, z
kim chcesz, z Moskalem albo z diabłem, ale wynoś się za drzwi, bo ci wszystkie twoje kości
potłukę tak drobno, że będziesz mógł zasypywać nimi jak piaskiem wszystko, co napiszesz.
No ruszaj, onà senà syczim!418
Ostatnia, turecka część tej odezwy była tak niezrozumiałą dla pana Bogdana, jak nią musi
zostać dla wszystkich nie obeznanych z urzędowym językiem następców Osmana – dosyć
będzie wiedzieć, że pewna dość powszechnie znana niegrzeczna formułka moskiewska jest
chrześcijańsko-prawosławnym ekwiwalentem tych słów tureckich, zawierających w sobie
nader nieprzyzwoitą, a często niemożliwą propozycję. Ale jeżeli pan Bogdan nie zrozumiał
turecczyzny olbrzymiego Żmudzina, zrozumiał tym lepiej jego gestykulację i w dowód pojętności swojej miał się tak spiesznie ku drzwiom, że zapomniał o swoim futrze i o kaszkiecie.
Ale w drzwiach spotkał się nagle i niespodzianie ze skrzyżowanym bagnetem i z marsową
fizjognomią Madiara, który krzyknął głośno:
– Nem szobat! (Nie wolno).
Pan Kołdunowicz cofnął się w głąb kaźni, protestując energicznie przeciw temu podwójnemu atakowi na nietykalność swojej osoby, lecz Madiar łamaną słowacczyzną i gestami dawał do zrozumienia, że tylko lengyel-ur419 w niedźwiedziach ma wyjść z kaźni, i to natychmiast, wszyscy zaś inni mają zostać, pod karą zastrzelenia albo zakłucia. Chcąc nie chcąc,
musiał tedy Kwaskowski wyjść z więzienia, a N. P. B. K. nie tylko musiał zostać na jego
miejscu, ale nadto musiał jeszcze położyć się w kącie na pryczy i zachowywać się jak najciszej, bo Wyksztkiłło siedział koło niego i łagodnym, przekonującym swoim głosem zachęcał
417

Tu i ówdzie utrzymywało się do r. 1863 rzeczywiście między szlachtą cybulowską zdanie, że Moskwa jest
rajem dla dziedziców tabularnych. Po roku 1863 jeden tylko pan Kołdunowicz pozostał wiernym temu zdaniu.
[Przyp. aut.].
418
anà senà syczim (tur.) – wulgarny zwrot przysłowiowy.
419
lengyel-ur (węg.) – Polak pan.
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go do spokoju i cierpliwości, obiecując w przeciwnym razie pociągnąć nieco silniej za koniec
węzła, który założył był na szyję potomkowi najznakomitszego przyrządziciela kołdunów.
Nadeszła tedy noc, klucznik zwiedził celę i przekonawszy się, iż zawiera siedmiu więźniów,
zamknął rygle i kłódki, a pan Bogdan leżał na pryczy, nie jak tabularny właściciel Telatyna,
ale jak biały Murzyn „z okolicy Paragwaju”, pozbawionej wszelkiej arystokracji.
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ROZDZIAŁ XIX
W KTÓRYM OPISANE SĄ ROŻNE DOBRODZIEJSTWA STANU OBLĘŻENIA I
ROŻNE GORYCZE STANU MAŁŻEŃSKIEGO
Gdy jaki pędziwiatr demokratyczny ugrzęźnie w kozie albo uwiśnie na szubienicy, nie
sprawia mu to zwykle wielkiej subiekcji i wyjątkowo tylko jeden albo drugi po wielu latach
jeszcze wypomina ojczyźnie, jak mocno cierpiał dla niej i jak wiele mu winna. Ale dla obywatela na tym stanowisku społecznym co p. Bogdan Kołdunowicz jedna noc przespana w
sposób powyżej opisany była nieznośną męczarnią. Im niewinniej cierpiał, tym mocniej go to
bolało, tak jak np. musiałoby to boleć wielu członków lwowskiego Towarzystwa Demokratycznego, gdyby ich kto obwinił o zniesienie cechów albo o nadanie równouprawnienia Żydom420. Boleść ta wewnętrzna p. Bogdana i fizyczne zmęczenie po niewygodnym noclegu nie
przeszkodziły atoli, by nazajutrz p. Finkmann v. Finkmannshausen nie wziął go pod śledztwo
w celu wybadania, jakim sposobem zamiast eines ausländischen Wühlers421 znaleziono w
kozie błotniczańskiej jednego z najlojalniejszych poddanych Jego cesarskiej tudzież królewsko-apostolskiej Mości. Gdyby p. Bogdan nie był tak bardzo lojalnym, nie byłby z pewnością
uniknął procesu w sądzie wojennym o Vorschubleisten bei Verbrechen422, ale tak wiernego
jak on pasierba c. k. ojczyzny nawet p. Finkmann nie śmiał podejrzywać o ułatwienie ucieczki
Kwaskowskiemu.
Za tym ostatnim przetrzęsiono całe Błotniczany i całą okolicę, wysłano pogoń na wszystkie strony, ale daremnie. Pozostałych więźniów, z wyjątkiem pana Artura, wsadzono na wozy
i pod eskortą żandarmów i żołnierzy powieziono dalej, podczas gdy bohatera naszego zaprowadzono do kancelarii p. Finkmanna w celu spisania z nim protokołu. Rzeczy jego przejrzano
tym razem starannie i skonfiskowano mu rewolwer, paszport opiewający na nazwisko ks.
Czetwertyńskiego. Dokument ten miał być dla niego fatalnym, albowiem na jego podstawie p.
Finkmann, który, nawiasem mówiąc, nie poznał w Arturze wicehrabiego de Tourne-Broche,
zadecydował, iż, jako poddany moskiewski, wysłanym będzie w ślad za innymi do Brodów,
skąd ma być odstawionym w ręce władz moskiewskich.
Pan Artur wrócił do celi więziennej smutny i prawie rozpaczający. Nie zrobił on wiele
złego Moskalom, zważywszy niezbyt wojownicze swoje usposobienie i długi pobyt w Galicji,
ale to, co zrobił, wystarczało na zsyłkę w Sybir, pominąwszy już nawet tę szansę, że mógł być
tak dobrze zamordowanym przez Dońców jak tylu innych. Termin jego wyjazdu nie był jeszcze oznaczony, ale prawdopodobnie miano go wywieźć nazajutrz, tak przynajmniej mówił mu
klucznik. Pogrążony w ponurym rozmyślaniu, siedział tedy nasz bohater na pryczy więziennej
i starał się nadaremnie pogodzić ze swoim losem. Wtem zapukał ktoś do okienka w drzwiach
celi, zamkniętych już teraz na rygle i kłódki z powodu ucieczki Kwaskowskiego. P. Artur
zbliżył się do drzwi i ujrzał w „wizytyrce” poczciwą fizjonomię aptekarza Odwarnickiego.
Spotkanie to zmięszało go trochę, przypuszczał bowiem, że ojciec panny Katarzyny musiał
dowiedzieć się od Kwaskowskiego o owej scenie w Zabużu, która stała się powodem pojedynku jego z kijowianinem. Aptekarz wiedział istotnie o wszystkim, ale to nie powstrzymałoby go było bynajmniej od wyświadczenia p. Arturowi wszelkich przysług, jakie były w jego
mocy. Przyszedł tedy spytać go, czyli czego nie potrzebuje i czyli nie ma jakiego sposobu, by
420

Przedstawiciele Towarzystwa Demokratycznego nie zawsze zajmowali w sprawach społecznych stanowisko postępowe. Lam oskarża ich tu o przeciwstawianie się podstawowym postulatom demokratycznym: równouprawnieniu Żydów i zniesieniu ograniczeń cechowych dla rzemieślników.
421
ein ausländischen Wühlers (niem.) – zagraniczny wichrzyciel.
422
Vorschubleisten bei Verbrechen (niem.) – pomoc w zbrodni.
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przeszkodzić wywiezieniu jego do granicy. P. Artur nie widział takiego sposobu, nie miał w
Galicji nikogo, co by się mógł i chciał zająć jego ocaleniem.
– Może pan przecież masz kogo znajomego we Lwowie, co by miał niejakie wpływy? –
zapytał aptekarz.
– Nie znam nikogo, oprócz pewnej pani...
– A, to zapewne ta sama, która tu była wkrótce po pańskiej ucieczce z tej kozy i która tak
troskliwie wypytywała się o pana! Może jej dać znać, że pana mają wydać Moskalom?
P. Artur upadł był tak mocno na duchu, że nie miał żadnej nadziei, by go kto mógł ocalić.
Wobec stanu oblężenia cała Galicja położyła uszy po sobie, bano się nie tylko dawać pomoc
więźniom, ale nawet prosić i wstawiać się za nimi. Chętniejszych do niesienia pomocy pozamykano, reszta bała się nawet oddychać głośno, ażeby nie zwrócić uwagi na się organów
bezpieczeństwa. Stan taki nazywają Galicjanie „abstynencją” albo „bierną opozycją” i uważają go za najlepszy ze wszystkich, za prowadzący wprost do systemu federalistycznego w
Austrii i do odbudowania Polski. Dlatego też o tych, co nie chcą wywoływać podobnego stanu, mówią, że nie chcą Polski. Być może, że kiedyś doprawdy tylko przez zamknięcie pewnej
części Polaków do kozy doczekamy się federacji i Polski, ale p. Arturowi ówczesna nasza
„abstynencja” mimowolna wróżyła tylko podróż w Sybir lub na tamten świat, stosownie do
mniej lub więcej sprzyjających okoliczności. Udzielił jednakże adresu pani Szeliszczyńskiej
aptekarzowi, a ten oświadczył, że natychmiast do niej napisze, po czym oddalił się, zostawiając naszego bohatera sam na sam z jego czarnymi myślami.
W tym to niemiłym towarzystwie przepędził p. Artur jeszcze dwa dni w Błotniczanach.
Po upływie tego czasu oddział c. k. piechoty złożony z trzech ludzi pojawił się u drzwi jego
więzienia. Żołnierze nabili karabiny w jego oczach, ażeby go przekonać, iż wszelki opór z
jego strony albo usiłowanie ucieczki byłoby daremnym. Zabrano na wóz jego tłumok, sakwę i
wezwano go, ażeby wsiadał. Posłuchał machinalnie tego rozkazu, żołnierze posiadali obok
niego i wóz ruszył w drogę, ku moskiewskiej granicy.
Podróż miała trwać trzy dni, bo drogi w tych stronach były okropne, zwłaszcza o tej porze
roku. Na noc stawano w karczmach, a gdzie był urząd powiatowy, tam lokowano p. Artura w
więzieniu. Każdy, co podróżował w ten sposób po Galicji, przyzna mi, że niesłusznie karczmy nasze uchodzą za najmniej schludne i wygodne miejsca noclegu i że
żydowsko-polski ich nieporządek jest szczytem elegancji i komfortu w porównaniu z więzieniami
powiatowymi. Dla p. Artura te ostatnie były przedsmakiem tego wszystkiego, co go czekało
za kordonem.
Pierwszego dnia podróży kocz zaprzęgnięty trzema końmi, z mnóstwem dzwonków u
uprzęży i z żydowskim woźnicą na koźle, dopędził i minął wóz, na którym znajdował się p.
Artur. Zdawało mu się, że spoza firanek zasłaniających okno przypatrywał mu się ktoś ciekawie, ale zmrok padał już i niepodobna było widzieć, kto siedział w koczu. Nazajutrz, w przejeździe przez miasteczko powiatowe, kapral, który dowodził eskortą pana Artura, otrzymał od
głównodowodzącego tamże podporucznika rozkaz, by zwrócił swoją drogę na miasto obwodowe Z..., gdzie był sąd wojenny, i by się zameldował u audytora423. Jednocześnie jakiś jegomość porządnie ubrany zbliżył się do naszego bohatera, siedzącego na wozie przed koszarami żandarmerii między eskortującymi go żołnierzami, i zapytał:
– Czy pan jesteś pan Jan Wara?
– Tak jest, panie.
– Bardzo mi miło poznać pana – rzekł nieznajomy podając rękę panu Arturowi, który
uczuł w tej chwili jakiś papier w swojej dłoni. Nieznajomy znikł natychmiast. P. Artur, ażeby
nie zwracać uwagi żołnierzy, bał się obejrzeć ów papier i schował go nieznacznie do kieszeni.
Gdy ruszyli znowu w drogę, żołnierze poczęli drzemać albo rozmawiać z włościaninem, który
423

audytor – sędzia wojskowy.
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służył za woźnicę. Pan Artur wydobył wówczas swoją kartkę z kieszeni i przeczytał ją uważnie. Była ona tej treści:
„Nazywasz się Henryk Szeliszczyński, masz lat 27, jesteś religii rzymskokatolickiej, urodziłeś się w Remiszycach, w Galicji, ojciec twój nazywał się Maciej, matka Barbara z Moździerskich Szeliszczyńska. Ożeniłeś się przed sześcioma laty z Małgorzatą z Konopińskich,
primo voto Trzeszczyńską, właścicielką Dębówki i Barańca w obwodzie lwowskim, jako też
kamienicy pod l. 996 2/4 we Lwowie. Masz pasierbicę Celinę i pasierba Jakuba z pierwszego
małżeństwa śp. Trzeszczyńskiego z Anną Bulbińską, pasierbów: Kazimierza, Antoniego i
Franciszka, z pierwszego małżeństwa twojej żony, jako też syna Tadeusza i córkę Sydonię z
twoją żoną Małgorzatą. Od czterech lat porzuciłeś żonę i włóczysz się za granicą. Naucz się
tego dobrze na pamięć i zniszcz kartkę”.
Zadanie to nie było trudne, pan Artur znał już bowiem doskonale całą genealogię pani
Szeliszczyńskiej, obydwu jej mężów i siedmiorga dzieci. Nie pojmował tylko, do czego mu
się mogło teraz przydać, gdyby się nazywał, jak stało w kartce, i gdyby był mężem, ojczymem i ojcem całego tego potomstwa. Jednakowoż coś musiało się zmienić w jego przeznaczeniu, bo zamiast do granicy odstawiono go do sądu wojennego w Z... Audytor przyjął go z
uśmiechem gorzkawym na twarzy, odprawił eskortę i rozkazał profosowi424, by nowo przybyłego więźnia zaprowadził do celi.
Jak się wkrótce przekonamy, więzienie sądu wojennego w Z... urządzone było w sposób,
który mógł więźniom dać niejakie wyobrażenie o wygodach i przyjemnościach cytadeli warszawskiej – to znaczy, że spomiędzy wszystkich miejsc zamknięcia dla wątpliwych i niewątpliwych winowajców politycznych, tak licznych naówczas w Galicji – to jedno najmniej
świadczyło, iż monarchia naddunajska należy do rzędu państw od biedy cywilizowanych. Ale
dla chorego wędrowca i rów jest łóżkiem, dla lojalnego Galicjanina i Staatsgrundgesetze425 są
konstytucją, a dla p. Artura, zagrożonego wydaniem w ręce Moskwy, zamknięcie w Z... i
śledztwo w wojennym sądzie austriackim były pożądaną zwłoką i zostawiały przynajmniej
miejsce dla nadziei. Nie dbał tedy o nic, byle go nie wieziono do granicy. Profos zaprowadził
go najprzód do swojego pokoju, gdzie wszystkie efekta naszego bohatera uległy jak najściślejszej rewizji. Skonfiskowano spomiędzy nich, co tylko mogło się wydać podejrzanym lub
niebezpiecznym, a mianowicie: przyrządy do pisania, nożyczki, scyzoryk, fotografie i małą
perspektywę, tę ostatnią z powodu, że – jak twierdził p. profos – mogła być przydatną do celów wojennych. Zabrano także pieniądze i nie pozwolono więźniowi mieć przy sobie kwoty
większej od jednego guldena. Następnie profos, mały, podsadkowaty Żyd węgierski, wybrany
do tej funkcji z powodu, że sąd ufał mu więcej niż rodowitym Madiarom, składającym załogę
miejscową – przywołał klucznika i dwóch żołnierzy i przy ich pomocy przetransportował p.
Artura wraz z jego bagażami do jednej z cel więziennych, których było kilkanaście wzdłuż
wąskiego i długiego kurytarza. Trudno sobie wyobrazić coś mniej obliczonego na przechowywanie ludzi jak ta cela. Od drzwi do okna miała ona dwanaście kroków długości, szerokość jej wynosiła zaledwie pięć kroków, ale całą prawie tę przestrzeń wypełniał tapczan
drewniany, czyli tak zwana prycza, do tego stopnia, że chcąc przejść się od drzwi do okna,
potrzeba się było przeciskać z trudnością pomiędzy ścianą a pryczą. Miejsce to w czasach
zwykłych przeznaczone było na umieszczenie sześciu inkwizytów 426, podejrzanych o kradzież koni, i sąd karny cywilny ze względu na zdrowie i wygodę tych obywateli przestrzega
bardzo ściśle, ażeby ich nigdy więcej niż sześciu nie umieszczono razem. Sędziowie cywilni
mniemali zapewne, że sport hippiczny praktykowany na kradzionych koniach jest karygodnym, ale że nie należało mimo to skazywać sportsmanów na uduszenie. Wojskowi sędziowie
nie powodowali się taką czułostkowością i zamykali w każdej celi ośmnastu więźniów poli424

profos – podoficer pilnujący więźniów.
Staatsgrundgesetze (niem.) – nazwa przypisów konstytucyjnych uchwalonych w r. 1867.
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tycznych, tak że według najściślejszych obliczeń na sążniu kwadratowym mieściło się dwóch
takich delinkwentów. W nocy kaźnia przedstawiała widok nader podobny do sypialni na paketbocie427 amerykańskim – sześciu więźniów spało na pryczy, sześciu pod spodem, a sześciu
mieściło się wzdłuż wąskiej przestrzeni, która zostawała w celi naokoło tego jedynego jej
meblu. W istocie oprócz żelaznego pieca cela zawierała jeszcze tylko konewkę z wodą, blaszany kubek i wielkie naczynie drewniane, którego by sam już zmysł powonienia nie pozwolił nikomu wziąć za wertheimowską kasę. Przyrząd ten, zapisany w inwentarzu pod urzędową
nazwą „kibla”, wynoszony był raz na dwadzieścia cztery godzin z wielką ceremonią i z rozwinięciem imponującego aparatu militarnego, po czym z nie mniejszą pompą i okazałością
wnoszono go na powrót do kaźni, w obecności samego pana profosa. Ten ostatni rozwijał
przy tej sposobności sprężystość, energię i czujność godną nie tylko feldwebla, quaprofosa428, ale nawet strażnika sreber koronnych w jakim mniejszym królestwie, np. w Lodomerii.
Instalacja p. Artura w tym przybytku, wyobrażającym „najściślejszą” c. k. ojczyznę naszą,
odbyła się podług wszelkich wymagań formy. Kapral, pełniący obowiązki klucznika, wręczył
mu „sztrucak, kapustrak, koc, esszalu i leflę”429, jednym słowem, całe małe gospodarstwo,
które by było stanowiło nieoceniony skarb dla Robinsona Crusoe na jego odludnej wyspie, a
które na każdy sposób było najwymowniejszym – w Z... zaś jedynym dowodem ludzkości i
wspaniałomyślności ówczesnego rządu wobec przekroczycieli tylu paragrafów kodeksu karnego. Pan Artur urządził się jak mógł przy pomocy profosa, którego setki i dziesiątki znalezione w puilaresie naszego bohatera, a deponowane u audytora, usposobiły nader względnie i
łaskawie. Podrzędne to ramię sprawiedliwości spędziło tedy jednego z więźniów z najlepszego kąta pryczy, to jest spod okna, gdzie wyziewy kibla mniej były dokuczliwymi, i tam przy
pomocy urzędowego sztrucaka i własnej pościeli p. Artura urządzono dlań wygodne legowisko. Reszta pryczy była przez dzień ogołoconą z wszelkiego nakrycia, bo więźniowie składali
swoje sienniki na jedną kupę pod ścianą, ażeby mieli więcej miejsca do przechadzki.
Był to stek ludzi różnego wieku i stanu ze wszystkich stron Polski, ze wszystkich okolic
Galicji. Emigrant, który od roku 1831 brał gorący udział we wszystkich walkach narodowych
i dla którego więzienie było czymś tak zwykłym i chronicznie się powtarzającym jak dla
modnych ludzi pobyt w Baden-Baden albo w Karlsbadzie – student ośmnastoletni, który nie
marzył o niczym, jak tylko o wydostaniu się z kozy dla udania się na powrót do obozu – rzemieślnik ze Lwowa, najhałaśliwszy i najwybredniejszy ze wszystkich, narzekający na panów,
na sztaby, na dowódców, na zły wikt, na smród i na ciasnotę – chłop z Podola, wzorową rezygnacją i wytrwałością odbijający nader korzystnie od demokraty miejskiego – Żyd oskarżony
o dostawę broni dla powstańców – właściciel tabularny, któremu groziło najmniej ośm dni
aresztu za to, że u niego przytrzymano trzech cucyglerów, i który czując, jak aureola męczeńska opromienia jego skronie, wołał w duchu: „Wysoki sądzie, niech się stanie nie moja, lecz
twoja wola, ale jeżeli można, weźmij ode mnie ten kielich goryczy!” – nareszcie jakiś Węgier,
który na pierwszy odgłos walki przybiegł stanąć w szeregach polskich – oto są wszystkie kategorie więźniów politycznych z owego czasu. W Z... była jeszcze jedna kategoria, gdzie indziej nie znana. W celi p. Artura należał do niej niejaki p. Józef Żółkiewicz. Był to więzień
dobrowolny, osadzony tarn wraz z innymi dla dogodności sądu wojennego, któremu zależało
wiele na przekonaniu wszystkich inkwizytów, iż popełnili zbrodnię zaburzenia spokoju publicznego, a który niezbyt był szczęśliwym w zestawieniu dowodów prawnych i niezbyt bystrym w ich śledzeniu. P. Żółkiewicz tedy, który miał wszystkie zewnętrzne pozory nieubłaganego pogromcy wrogów ojczyzny, opowiadał towarzyszom niedoli swoje czyny wojenne i
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paketbot (z ang.) – statek pocztowy.
qua-profos – częścią profos.
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sztrucak (z niem.) – siennik; kapustrak (z niem.) – podgłówek; esszalu (z niem.) – miska; leila (z niem.) –
łyżka.
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rewolucyjne, a ci odwzajemniali mu się podobnym opowiadaniem ze swojej strony, po czym
on zdawał audytorowi raport z ich zeznań i sąd wojenny skazywał każdego inkwizyta na 1 do
6 miesięcy więzienia, potrzymawszy go od 3 do 8 miesięcy w śledztwie.
P. Żółkiewicz starał się zawrzeć także znajomość z panem Arturem i wybadać go co do
jego pochodzenia. Ale po bolesnych doświadczeniach, które bohater nasz poczynił był w obwodzie cybulowskim, okazywał on się nader małomównym w tym względzie. Przebąknął
tylko, że jest z Królestwa, że był w oddziale Zameczka430 i że się nazywa Kukielski. Ani słowa o księżnej matce, o księżniczce siostrze, o zamku nad Pskowskim Jeziorem i o dobrach
nad Dnieprem. Tego dnia pan Żółkiewicz zdał sprawę audytorowi, że nowy więzień jest podejrzliwym, zamkniętym w sobie i że nie chce się przyznać, jak się nazywa.
Nazajutrz Żółkiewicz zapytał go od niechcenia, czy nie zna przypadkiem we Lwowie pani
Szeliszczyńskiej? P. Artur zmięszał się i odpowiedział, że zna trochę tę damę. W godzinę
później p. audytor wiedział już o tym zeznaniu. Żółkiewicz otrzymał z kasy sądu wojennego
30 ct. w. a. tytułem wynagrodzenia, a kapral odprowadzając go do kaźni kopnął go nogą wobec wszystkich innych więźniów, dodając: Verfluchter Polak!431 dla okazania, że spomiędzy
całej zgrai insurgentów432 sąd wojenny tego jednego najbardziej nienawidzi i prześladuje. Pan
Żółkiewicz żalił się następnie p. Arturowi, że audytor groził mu kijami, jeżeli się nie przyzna,
że zamordował radcę Kuczyńskiego433. To poruszyło p. Artura tak dalece, że przyznał mu się,
iż zna dobrze panią Szeliszczyńską, ale nie chciałby, ażeby to doszło do wiadomości sądu, bo
stosunki z powstańcami mogłyby narazić tę damę na nieprzyjemności.
Jak widzimy, bohater nasz zmieniony był nie do poznania i uwziął się teraz mówić prawdę, straciwszy tyle czasu na jej przystrajaniu w różne niepotrzebne dodatki. Ale audytor miał
oko tak wprawne, że za pierwszym spojrzeniem odgadł, iż ma do czynienia z niepoprawnym
kłamcą – nie wierzył tedy ani słowu ze wszystkich jego zeznań.
Przywołany do protokołu p. Artur oświadczył, że nazywa się Kukielski, jest rodem z
Królestwa Polskiego, brał udział w powstaniu przeciw Moskwie, schronił się następnie na
terytorium austriackie i prosi, ażeby mu pozwolono wyjechać za granicę, do Niemiec albo do
Szwajcarii! Pan audytor dyktował to wszystko po niemiecku swemu pisarzowi, kiwał głową
uśmiechając się filuternie i odesłał pana Artura na powrót do kaźni, oświadczając mu, że będzie siedział w więzieniu poty, póki nie powie „prawdy”.
A miał słuszność p. audytor, jeżeli kiwał głową i uśmiechał się filuternie i jeżeli nie chciał
wierzyć p. Arturowi.
P. audytor wiedział już bowiem „prawdę”, a to w ten sposób:
Na drugi dzień po wyjeździe p. Artura z Błotniczan zajechał przed mieszkanie starosty
obwodowego w Z... kocz żydowski z dzwonkami, z którego wysiadły dwie d a m y, obydwie
bardzo piękne i bardzo zapłakane. Damy te wpadły do pana starosty i starsza z nich, rozkoszna, około trzydziestoletnia brunetka, wśród wielkiego płaczu i głośnego łkania opowiedziała
długą historię tej treści. Mąż jej, Henryk Szeliszczyński, wielki ladaco, karciarz, włóczęga i
amator wszystkich żon, z wyjątkiem swojej własnej, porzucił ją od lat kilku i wałęsał się za
granicą, a na koniec, zapewne sprzykrzywszy sobie to szkaradne życie, wrócił do kraju i wziął
udział w powstaniu. Pani Szeliszczyńska spostrzegła go we Lwowie i śledziła za nim, ale jej
uszedł i dopiero teraz dowiedziała się z pewnością, że niegodny jej małżonek wydaje się za
Artura Kukielskiego z Królestwa i że każe się wieźć do Moskwy, byle uciec przed żoną. Tam
oczywiście nie będą mogli mu udowodnić niczego, bo żaden Kukielski nigdy nie istniał, i
430

Oddział Zameczka – oddział powstańczy w Płockiem, pod dowództwem Władysława Cichorskiego,
pseud. Zameczek.
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verfluchter (niem.) – przeklęty.
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insurgent (z łac.) – powstaniec.
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W październiku 1863 roku zasztyletowano we Lwowie sędziego śledczego, radcę Leopolda Kuczyńskiego,
który prowadził dochodzenie przeciw powstańcom.
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puszczą go po najdłuższym śledztwie, po czym (tu pani Szeliszczyńska zachodziła się od płaczu) ożeni się z jaką Moskiewką. Błagała tedy pana starostę, ażeby tego niewiernego jej męża
kazał zawrócić z drogi, z urzędu zmusił do wypełniania obowiązków małżeńskich, obiecując
przy tym, że wydrapie mu oczy, skoro tylko okoliczności na to pozwolą.
Pan starosta sam był żonatym i czuł nieraz, że słodkie jarzmo matrymonialne może w
istocie wzbudzić w człeku ochotę dostania się na Sybir albo na księżyc, albo na inną jaką planetę, gdzie zawarte tu na ziemi śluby przestają być obowiązującymi. Opowiadanie pani Szeliszczyńskiej było zresztą tak widocznie prawdziwym, narzekała tak energicznie na niewierność swego małżonka i tak stanowczo obiecywała wydrapać mu oczy, że pan starosta nie
mógł się wahać ani chwili. Wydał w porozumieniu z władzą wojskową rozkaz, ażeby zawrócono z drogi mniemanego poddanego moskiewskiego, Artura Kukielskiego, zwanego także
księciem Arturem Czetwertyńskim, i ażeby go odstawiono do sądu wojennego w Z... Wszak i
tak kara musiała dosięgnąć zbrodniarza politycznego, jak i w Moskwie, a na każdy sposób
należało sprawdzić zakwestionowaną identyczność osoby.
P. audytor otrzymał tedy natychmiast polecenie udowodnić pomienionemu Arturowi Kukielskiemu, że się nazywa Henryk Szeliszczyński, i ukarać go 1. za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej, 2. za nielegalne wydalenie się z kraju, 3. za używanie fałszywych nazwisk i paszportów, po czym miano go oddać w ręce władzy politycznej.
Cała tedy usilność pana audytora skierowaną była ku wypełnieniu tych poleceń. Przez
dwa miesiące około dziesięć razy p. Artur wzywany był do protokołu i napominany, ażeby
powiedział „prawdę”. On tymczasem twierdził uporczywie, że się nazywa Artur Kukielski.
Sprowadzono panie Szeliszczyńską, pannę Celinę, ich służącą i kucharkę ze Lwowa, ukryto
ich za firanką u okna w gmachu sądowym i pokazano im kilkunastu więźniów przechadzających się po podwórzu. Wszystkie cztery poznały natychmiast, który z tych więźniów jest p.
Henryk Szeliszczyński. Gdy tedy sądowi nie została już najmniejsza wątpliwość, zawołano p.
Artura jeszcze raz do protokołu, audytor przedstawił mu, że nadaremnie chce oszukać sąd, bo
sąd wie o wszystkim, odczytał mu zeznania pani Szeliszczyńskiej, panny Celiny, pokojówki i
kucharki i wezwał go, ażeby się przyznał do swego galicyjskiego pochodzenia i do swego
prawdziwego nazwiska – inaczej do samej śmierci zostanie w więzieniu śledczym.
Mimo całego sprytu swojego p. Artur poznał dopiero w tej chwili, na co mu się mogła
przydać owa kartka, którą mu po drodze do Z... wręczył jakiś nieznajomy. Ale powziąwszy
raz na zawsze stałe przedsięwzięcie nieprzybierania żadnych obcych nazwisk, nie chciał korzystać ze sposobności, która mu się sama nastręczała. Byłby może zresztą przezwyciężył
swoje skrupuły, ale bał się, że go to zaplącze przy dalszych zeznaniach w sprzeczności i niedokładności, które by mu zaszkodzić mogły. Obstawał więc uporczywie przy swoim pierwszym zeznaniu.
Nic to jednak nie pomogło. Audytor był zniecierpliwiony. Zwołano sąd wojenny. Sześć
dziwnych postaci, zapiętych w białe mundury i niebieskie pantalony, podniosły dwa palce do
góry i przysięgło, że będą sądzić p. Artura „bez względu na moc lub na słabość, na bogactwo
lub ubóstwo, na przyjaźń lub nieprzyjaźń, tak, jak za to będą mogli odpowiedzieć wobec Boga i Najjaśniejszego Pana”. Potem spytano winowajcę, czy nie ma czego dodać lub ująć w
swoich zeznaniach, i wyprowadzono ze sali. Gdy po chwili wrócił znowu ze swą eskortą, dowiedział się z odczytanego mu uroczyście aktu, że c. k. sąd wojenny skazał Henryka Szeliszczyńskiego, mieniącego się fałszywie Arturem Kukielskim, jako też księciem Arturem Czetwertyńskim, za rozmaite zbrodnie, przestępstwa i przekroczenia na trzy miesiące więzienia,
do których mają być wliczone dwa miesiące przesiedziane w śledztwie, podczas gdy trzeci
miesiąc spuszcza mu z łaski JW. major, głównodowadzący w Z...
Stało się: 3 – 2 – 1 = 0. Pan Artur był wykwitowany zupełnie. Audytor oddał go profosowi, profos becyrkowi, becyrk magistratowi, a magistrat pijanemu wartownikowi, który go
odprowadził „ciupasem” o pół mili dalej, gdzie go wójt zamknął do „haresztu”, ażeby go na-
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zajutrz z innym pijanym wartownikiem wysłać w dalszą podróż do Lwowa, od jednej gminy
do drugiej. Po całym tygodniu takiego posuwania się z miejsca na miejsce p. Artur na drabiniastym wozie i w towarzystwie podchmielonego właściciela mniejszej posiadłości z Winnik
przez łyczakowską rogatkę odbył swój powtórny wjazd do Lwowa i oddany został w pieczołowite ręce tutejszej c. k. dyrekcji policji.
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ROZDZIAŁ XX
W KTÓRYM P. ARTUR Z DRUGIEGO STAJE SIĘ TRZECIM MĘŻEM PANI
MAŁGORZATY SZELISZCZYŃSKIEJ
Nie ma zapewne nikogo, co by chciał wątpić na chwilę o przenikliwości c. k. policji w
ogóle, a lwowskich jej organów w szczególności, o ile to się naturalnie odnosi do śledzenia
zbrodni, przestępstw i wykroczeń politycznych. Jest tedy rzeczą niezawodną, że gdyby identyczność osoby oddanego w jej ręce bohatera naszego ulegała była najmniejszemu podejrzeniu, byłaby ona – tj. c. k. policja, zarządziła natychmiast szczegółowe śledztwo co do jego
pochodzenia i przynależności. Ale rysopis jego zgadzał się tak dokładnie z rysopisem pana
Henryka Szeliszczyńskiego, a zeznania żony tego ostatniego i wszystkich domowników były
tak kategoryczne, że musiałby był chyba pan Artur sam trwać dalej w swoim uporze i wypierać się swojej tożsamości z pomienionym Szeliszczyńskim, ażeby obudzić wątpliwość w organach władzy. Że tego nie uczynił i że odwołał zeznania poczynione podczas śledztwa w
sądzie wojennym, tego mu nikt nie weźmie za złe, kto rozważy, że w przeciwnym razie czekało go ponowne uwięzienie, a w dalszym następstwie wywiezienie do granicy moskiewskiej
albo przynajmniej do Meksyku434. Unikając tych fatalnych następstw pan Artur zeznał, cokolwiek tylko chciano, i rozprawa z kompetentnymi organami władzy poszła mu bardzo gładko. Jedyną trudność sprawiło mu pytanie, dlaczego porzucił żonę i dlaczego w śledztwie wojennym zapierał się swego nazwiska? Nie mógł wyjaśnić tych dwóch punktów inaczej, jak
tylko przedstawiając panią Małgorzatę w oczach c. k. policji jako Xantyppę najokropniejszego pod słońcem rodzaju, przed którą chciałby uciekać na drugi koniec świata. Prosił też natychmiast, ażeby mu wydano paszport do wyjazdu za granicę, ale prośbę tę przyjęto nader
nieprzychylnie, dając do zrozumienia p. Arturowi, że jest konfinowanym435 we Lwowie i że
nie wolno mu się wydalać stąd pod karą opisaną w nie pamiętam już którym paragrafie drugiej części kodeksu karnego.
Cóż miał tedy począć innego nasz bohater, jak udać się na Jezuicką ulicę pod l. 996 i zawiadomić panią Małgorzatę o tym szczególnym zrządzeniu losu i policji, które mu kazało
zająć miejsce jej ciągle jeszcze nieobecnego małżonka – ma się rozumieć, że tylko co do stosunków tego ostatniego z biurem meldunkowym i co do zewnętrznych pozorów pożycia małżeńskiego. Cóż miała począć pani Małgorzata?!
Ściśle rzecz biorąc, obydwie strony po krótkim namyśle powiedziały sobie, że walka z losem i z paragrafami c. k. kodeksów byłaby buntem przeciw logicznemu porządkowi rzeczy i
przeciw prawowitej władzy i że należało zgodzić się z tym, co nie mogło być inaczej. Pan
Artur post tot discrimina436 nie mógł utaić sobie, że lepiej mu być wzorowym mężem, szczęśliwym ojcem i ojczymem, i spokojnym współposiadaczem kamienicy i dwóch majątków
tabularnych aniżeli posieleńcem gdzieś w guberni jenisejskiej albo przymusowym ochotnikiem w szeregach cesarza Maksymiliana, hen u stóp Popokatepetlu 437. Pani Małgorzata jeszcze przed rokiem znajdowała, że p. Artur niezmiernie jest podobnym do jej męża, żaląc się
przy tym, jak to trudno kobiecie dać sobie radę w świecie – obecnie zaś, gdy coraz więcej
stawała się prawdopodobną wiadomość, że pan Henryk Szeliszczyński, usiłowawszy nada434

Aresztowanym powstańcom dawano do wyboru: albo wydanie ich w ręce władz carskich, albo zgodę na
wysłanie do armii, tak zwanej ekspedycji meksykańskiej, imperialistycznej akcji wojsk Napoleona III, który dla
zabezpieczenia interesów gospodarczych burżuazji francuskiej usiłował opanować Meksyk, a na tronie meksykańskim umieścić Maksymiliana Habsburga (brata cesarza austriackiego).
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konfinowany (z fr.) – karnie zesłany.
436
post tot discrimina (łac.) – po tylu zmianach losu.
437
Popokatepetel – wulkan w Meksyku.
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remnie rozbić bank w Monaco, rozbił sobie na koniec czaszkę wystrzałem z pistoletu – nie
było żadnego. logicznego powodu, dlaczego by ten długo oczekiwany i opłakiwany małżonek
nie miał mieć zastępcę i następcę? Wypadało tylko, tak w interesie pana Artura, jako też ze
względu na posłuszeństwo należące się władzom, przestrzegać jak najpilniej, ażeby internowany nie wydalał się ze Lwowa – aż ustaniem stanu oblężenia można było rozpatrzyć się i
rozmyślić, co czynić dalej?
Stan ten ustał na koniec, jak wiadomo, w kwietniu r. 1865, ale jeszcze ośm miesięcy pierwej powiodło się gorliwym staraniom obojga państwa Szeliszczyńskich uzyskać paszport do
wyjazdu za granicę, gdzie po niejakich trudnościach udało im się skonstatować urzędownie
stanowcze zniknięcie pana Henryka Szeliszczyńskiego Nr 1 z tego padołu rulety i trente-etquarante438, po czym pod opieką praw boskich i ludzkich w małym kościółku oo. kapucynów
w miasteczku Roccabruna, należącym niegdyś do Księstwa Monaco, pani Małgorzata Szeliszczyńska została panią Kukielską, a pan Artur Kukielski prawdziwym mężem pani Małgorzaty.
Jako wierny historyk, powinien bym zapisać na tym miejscu, że jeżeli mój bohater po klęsce doznanej w Cewkowicach żywił jakie matrymonialne pomysły lub zamiary, to odnosiły
się one raczej do panny Celiny. Ale odkąd c. k. policja oddała go w ręce pani Małgorzaty, nie
było już mowy o jego zamiarach lub pomysłach: pani Małgorzata myślała i przedsiębrała
wszystko za niego. P. Artur sam nie widział, jak to się działo, ale dość, że działo się tak, iż
chodził, mówił i robił, obracał się w prawo lub w lewo, siadał i wstawał tylko zgodnie z wolą
pani Małgorzaty. Toteż gdy zadecydowała, że wyjadą oboje za granicę, on zadecydował, że
wyjedzie; gdy oświadczyła, że potrzeba poprzednio wysłać Celinę do jakiejś ciotki, on
oświadczył, że to jest niezbędnym; a gdy mu za granicą kazała ubrać się we frak i iść z sobą
do kościoła, ubrał się, poszedł i dał się ożenić bez najmniejszego oporu. Już z tych szczegółów widzimy, że pan Artur stał się wzorem wszystkich mężów i że pani Arturowa, dzięki
dwukrotnemu doświadczeniu, umie wprawną dłonią trzymać lejce wózka matrymonialnego i
kierować nim tak, by trzeci jej małżonek nie poszedł na podobne bezdroża jak pan Szeliszczyński.
Po zniesieniu stanu oblężenia państwo Kukielscy wrócili i osiedli na wsi, albowiem zdaniem pani Małgorzaty nic tak nie psuje młodych mężów jak pobyt we Lwowie. Męskie towarzystwo ma być jeszcze pół biedy, ale kobiety mają być nadzwyczaj niebezpieczne. Dlatego
też i na wsi, oprócz bardzo starej klucznicy, wykluczoną jest płeć niewieścia z towarzystwa
państwa Kukielskich, a jeżeli pan Artur, robiąc wizyty w sąsiedztwie, styka się z innymi kobietami, to tylko w obecności i pod ciągłą opieką troskliwej żony. Nawet Celina od czterech
lat nie była w domu swojej macochy; powiadają, że pani Małgorzata znalazła między efektami swego męża jakąś fotografię, która dała powód do wielkiej burzy i do długiej spowiedzi
małżeńskiej, ale ludzie ot tak, zwyczajnie powiadają różne rzeczy, a ja z zasady nie powtarzam nigdy plotek, zwłaszcza publicznie i drukiem.
Pominąwszy małe chmurki tego rodzaju, horyzont małżeński pana Artura ma być tak jednostajnie pogodnym, że pojmuje on teraz, dlaczego wszystkie c. k. sądy i władze uwierzyły
bez namysłu, iż będąc drugim mężem pani Małgorzaty zapragnął dla urozmaicenia tej jednostajności przejechać się w Sybir. Ale trzeciego męża pilnuje się lepiej niż pierwszego i drugiego i nie ma tedy obawy, aby pani Małgorzata zmuszoną była po raz wtóry wzywać pomocy władz dla zawrócenia p. Artura z drogi do Brodów. Nie wyjeżdża on nawet na folwark bez
opowiedzenia się żonie, a jeżeli zabawi dłużej niż pół godziny, zjawia się natychmiast posłaniec od „pani” i napomina go do spiesznego powrotu. Co wszystko niechaj służy za wymowną odpowiedź tym wszystkim, którzy twierdzą, że my tu w Galicji nie lubimy emigrantów i że
ich wypędzamy.
438

trente-et-ąuarante (fr.) – hazardowa gra w karty.
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