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TOM PIERWSZY

I

EGUZON

Mało jest we Francji miejscowości równie ponurych jak miasteczko Eguzon, położone na
pograniczu Marche i Berry, na południowo-zachodnim krańcu tej ostatniej prowincji.
Osiemdziesiąt, a co najwyżej sto domów, mniej lub więcej nędznego pozoru (z wyjątkiem
dwóch czy trzech, których zamożnych właścicieli nie wymieniamy w obawie urażenia ich
skromności), tworzy dwie czy trzy ulice i otacza rynek miasteczka, słynącego w promieniu
dziesięciu mil z pieniactwa jego mieszkańców oraz z trudnego tam dostępu. Pomimo tej
ostatniej niedogodności, która zresztą zniknie niebawem dzięki wytyczeniu nowego gościńca,
Eguzon często odwiedzają podróżni, jeśli odważnie przebrną otaczającą je okolicę i
zaryzykują jazdę kariolką po jego straszliwym bruku. Jedyna oberża stoi przy jedynym placu,
tym obszerniejszym, że graniczy on ze szczerym polem i zdaje się oczekiwać na nowe
siedziby przyszłych mieszczan, zaś oberżysta zmuszony jest niekiedy latem zachęcać zbyt
licznych przybyszów, by lokowali się w sąsiednich domach, które, przyznać to trzeba, z
wielką gościnnością otwierała przed nimi podwoje. Eguzon bowiem położone jest w samym
sercu malowniczej okolicy usianej okazałymi ruinami i czy kto chce zwiedzić Châteaubrun,
Crozant, la Prugne-au-Pot, czy wreszcie istniejący jeszcze i zamieszkały zamek SaintGermain, musi z konieczności przenocować w Eguzon, aby nazajutrz rano wyruszyć na jedną
z tych wycieczek.
Przed kilku laty, w pewien parny i duszny wieczór czerwcowy, nieco po zachodzie słońca,
mieszkańcy Eguzon otworzyli szeroko oczy na widok dobrze się prezentującego młodzieńca,
który przejeżdżał przez rynek z zamiarem opuszczenia miasta. Zbierało się na burzę, zmrok
zapadał wcześniej niż zwykle, a jednak młody podróżny, po spożyciu lekkiego posiłku w
oberży i popasaniu tam ściśle tak długo, ile było potrzeba, aby dać wytchnąć koniowi, śmiało
skierował się na północ, nie zważając na perswazje oberżysty i zdając się lekceważyć
niebezpieczeństwa, jakie mogły go czekać w drodze. Nikt go nie znał; na pytania odpowiadał
tylko zniecierpliwionym wzruszeniem ramion, a na przestrogi – uśmiechem. Kiedy stukot
podków jego wierzchowca przebrzmiał w oddali, odezwały się głosy miejscowych
próżniaków:
– Musi to być młodzieniec, który dobrze zna drogę lub też nie zna jej wcale. Przejeżdżał
tędy sto razy i zna tu każdy kamień albo nie domyśla się, jak rzeczy stoją, i może się znaleźć
w kłopocie.
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– To przybysz nie z tych stron – orzekł rozsądnie pewien domyślny człowiek – nie chciał
nikogo słuchać; ale za pół godziny, gdy zerwie się burza, zobaczycie, że tu wróci.
– Jeśli nie skręci pierwej karku zjeżdżając z mostu des Piles – zauważył trzeci.
– Ha, trudno – odrzekli chórem obecni – to już jego rzecz! Chodźmy zamknąć okiennice,
żeby czasem grad nie potłukł nam szyb.
Rozległ się w całym miasteczku huk zatrzaskiwanych w pośpiechu drzwi i okien, podczas
gdy wiatr, który zaczynał już wyć w zaroślach, prześcigał w szybkości zadyszane służące,
odrzucając im w nos skrzydła ciężkich drewnianych okiennic, na które miejscowi
rzemieślnicy, zgodnie z tradycjami przodków, nie szczędzili ani dębiny, ani żelastwa. Od
czasu do czasu jakieś głosy nawoływały się poprzez ulicę; krzyżowały się krótkie, rzucane od
progu pytania i odpowiedzi:
– Wszystkoście już sprzątnęli?
– Gdzie zaś! Zostało jeszcze ze dwie fury!
– A ja mam ze sześć fur nieskoszonych.
– Mnie tam nic nie obchodzi, zwiozłem wszystko do stodoły.
Chodziło o siano.
Podróżny, dosiadający doskonałego konika z Brenne, pozostawił za sobą ciężkie chmury i
przyśpieszając tempa pochlebiał sobie, że wyprzedzi w wyścigu burzę; ale na raptownym
zakręcie drogi zrozumiał, że nie uda mu się uniknąć flankowego uderzenia. Rozwinął więc
płaszcz przytroczony do tłomoczka, zacisnął pod brodą pasek od czapki i spiąwszy konia
ostrogami rozpoczął nowy wyścig, spodziewając się chociaż za dnia przebyć niebezpieczne
miejsce, o którym go uprzedzano. Zawiodły go jednak rachuby; droga okazała się tak ciężka,
że zmuszony był przejść w stępa i ostrożnie prowadzić konia poprzez rozsypane pod nogami
głazy. Kiedy znalazł się nad wąwozem rzeki Creuse, chmury powlokły już całe niebo,
zapanowały zupełne ciemności i jedynie po głuchym, jakby dochodzącym spod ziemi szumie
potoku mógł osądzić, jak głęboka jest przepaść, wzdłuż której się posuwa.
Lekkomyślny, jakim się bywa mając lat dwadzieścia, młodzieniec nie zważał na przezorne
wahanie swego wierzchowca i zmuszał go do ryzykownego zstępowania ze stoku, który za
każdym krokiem stawał się bardziej wyboisty i stromy. Lecz koń nagle stanął, rzucił się w tył
potężnym ruchem krzyża; wstrząs był tak silny, że jeździec zachwiał się w siodle i przy
świetle błyskawicy dojrzał, że znajduje się na samym skraju prostopadłej przepaści: jeszcze
jeden krok, a byłby się niechybnie znalazł na dnie rzeki.
Deszcz zaczął padać i wściekła nawałnica wstrząsała wierzchołkami starych kasztanów
rosnących przy drodze. Ów wiatr zachodni spychał właśnie jeźdźca i konia ku rzece i
niebezpieczeństwo stawało się tak oczywiste, że podróżny zmuszony był zsiąść z konia, by
uchronić się nieco przed wiatrem i móc lepiej powodzić wierzchowcem w ciemnościach.
Fragment krajobrazu, który zdołał dostrzec w świetle błyskawicy, wydał mu się wspaniały,
zresztą sytuacja, w jakiej się znalazł, schlebiała właściwemu młodości upodobaniu do
przygód.
Następna błyskawica pozwoliła mu zapoznać się lepiej z krajobrazem, skorzystał zaś z
trzeciej, by oswoić wzrok ze swym bezpośrednim otoczeniem. Droga była dość szeroka, ale
właśnie owa szerokość utrudniała posuwanie się po niej. Składało się na nią chyba ze sześć
ledwie przetartych dróżek znaczonych tylko śladami kopyt końskich i koleinami wozów;
tworzyły one całą sieć szlaków krzyżujących się jakby przygodnie na stoku wzgórza; że zaś
nie było tu ani żywopłotów, ani rowów, ani żadnego śladu ludzkiej ręki, ziemia wydała więc
swe ogołocone zbocza na pastwę przechodniów, którzy wdrapywali się na wzgórze, jak kto
mógł; tak więc o każdej porze roku żłobiono tam nowe ścieżki lub powracano do
dawniejszych, stwardniałych i zarośniętych dróżek. Pośród tych kapryśnych ścieżyn wznosiły
się pagórki nastroszone głazami lub kępami krzewów, czego w ciemnościach niesposób było
rozpoznać, a że krzyżowały się na różnej wysokości, trudno było przejechać z jednej na drugą
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nie narażając się na potknięcie, które mogło pociągnąć we wspólną przepaść, wszystkie
bowiem te ścieżki biegły wzdłuż stromej ściany wąwozu. Ściana zaś owa była nie tylko
pochylona ku przodowi, lecz również spadzista z jednego boku; należało więc iść nie tylko
zgiętym naprzód, lecz i przechylonym w lewą stronę. Niełatwo było posuwać się
którymkolwiek z tych krętych szlaków, gdyż latem wszystkie były jednako wydeptane,
okoliczni mieszkańcy bowiem w biały dzień szli tędy lub owędy, bez wyboru; jednakże w
ciemną noc pomyłka nie była rzeczą obojętną i młodzieniec, któremu droższe były nogi
ulubionego konia niż własne życie, postanowił schronić się za skałą dość wysoką, by osłonić
przed gwałtownym wiatrem siebie i wierzchowca i poczekać, aż niebo trochę się przejaśni.
Oparł się o Kruka i podnosząc połę nieprzemakalnego płaszcza, by ochronić bok i siodło
wiernego towarzysza, pogrążył się w romantycznym marzeniu; wbrew przypuszczeniom
mieszkańców Eguzon, jeżeli pamiętali jeszcze o nim w tej chwili, nie tylko nie odczuwał
zawodu ani zatroskania, lecz przeciwnie, rad słuchał ryku rozszalałej burzy.
Następujące po sobie często błyskawice pozwoliły mu niebawem zapoznać się
dostatecznie z otaczającą go okolicą. Na wprost niego droga biegła wzdłuż przeciwległej
ściany wąwozu i wspinała się równie stromo, jak poprzednio opadała, i przedstawiała
trudności podobnej natury. Rzeka Creuse, przezroczysta i potężna, płynęła dość cicho w dole
przepaści, po czym z głuchym, przeciągłym wyciem przeciskała się pod łukami starego,
zrujnowanego mostu. Załom przeciwległej skarpy przesłaniał widok, ale z boku otwierała się
perspektywa połogich, bujnych łąk, pośród których wiła się rzeka; na wprost zaś naszego
młodzieńca, na szczycie najeżonego potężnymi głazami i porośniętego bujną roślinnością
pagórka, widać było wznoszące się strzeliste, poszczerbione wieże obszernej, na wpół
zrujnowanej siedziby. Gdyby jednak podróżnemu przyszła myśl schronienia się tam przed
burzą, trudno byłoby mu do niej trafić; nie było bowiem widać najmniejszego śladu łączności
owego zamku z gościńcem, drugi zaś wąwóz, przez który przepływał drugi potok, wpadający
do Creuse, przedzielał oba wzgórza. Miejsce to było niezmiernie malownicze, a sinawy
odblask błyskawic nadawał mu jakiejś grozy, której na próżno byśmy tu szukali w świetle
dnia. Olbrzymie rury kominów, obnażone na skutek zwalenia się dachów, strzelały w górę ku
ciężkiej, pełzającej nad zamkiem chmurze i zdawały się ją rozdzierać. W chwilach gdy niebo
przeszywały nagłe błyski, ruiny rysowały się biało na czarnym tle powietrza, natomiast kiedy
oczy przyzwyczaiły się do nawrotu ciemności, tworzyły mroczną bryłę na jaśniejszym
horyzoncie. Ogromna gwiazda, której chmury nie śmiały zda się zagarnąć, długo błyszczała
nad dumną wieżycą jak klejnot na czole olbrzyma. Wreszcie zniknęła, a potoki deszczu, który
chlusnął ze zdwojoną siłą, zasłoniły podróżnemu cały otaczający go świat gęstą zasłoną.
Woda, padając na pobliskie skały i na ziemię stwardniałą od niedawnych upałów, odbijała się
od nich tworząc białą pianę; rzekłbyś, że to wiatr podnosi tumany kurzu.
Młody człowiek poruszył się, chcąc znaleźć za skałą lepszą osłonę dla konia, i nagle
spostrzegł, że nie jest sam. Jakiś człowiek przyszedł tu również szukać schronienia, a może
nawet pierwszy zajął to miejsce. Trudno to było ustalić wobec gwałtownych przeskoków od
olśniewającej jasności do gęstego mroku. Jeździec nie zdążył przyjrzeć się dobrze
piechurowi; wydało mu się, że jest nędznie odziany i że niezbyt dobrze patrzy mu z oczu.
Zdawało się nawet, że chciał się ukryć chowając się jak najgłębiej za występ skały; z chwilą
jednak gdy usłyszawszy okrzyk podróżnego przekonał się, że go dostrzeżono, zwrócił się do
nieznajomego bez wahania, głosem donośnym i śmiałym:
– Bardzo to nieodpowiednia pogoda na spacery, mój panie, i jeśli pan jest człowiekiem
rozsądnym, powróci pan na nocleg do Eguzon.
– Stokrotne dzięki, przyjacielu! – odpowiedział młodzieniec i świsnął zamaszyście
szpicrutą z ołowianą gałką, by dać do zrozumienia zagadkowemu rozmówcy, że ma broń w
ręku.
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Tamten zrozumiał ostrzeżenie i odpowiedział na nie, niby od niechcenia uderzając o skałę
tak potężną laską z ostrokrzewu, że aż rozprysnęły się odłamki kamienia. Broń była dobra, a i
pięść nie od parady.
– Niedaleko pan dziś zajdzie w taką pogodę – ciągnął dalej wędrowiec.
– Pójdę tak daleko, jak mi się będzie podobało – odrzekł jeździec – i nie chciałbym być w
skórze tego, komu strzeli do głowy zatrzymywać mnie w drodze.
– Czy obawia się pan złodziei, że na grzeczność odpowiada pan pogróżkami? Nie wiem, z
jakich stron przybywasz, młodzieńcze, ale nie wiesz widać, w jakich stronach się znajdujesz.
Nie ma tu u nas, dzięki Bogu, ani zbójców, ani morderców, ani złodziei.
Dumny, lecz szczery ton nieznajomego budził zaufanie. Młodzieniec zaczął znów
łagodnie:
– Jesteś więc mieszkańcem tej okolicy, mój przyjacielu?
– Tak, jestem nim i będę nim zawsze.
– Masz rację, że chcesz tu pozostać: to piękne strony.
– Nie zawsze, co prawda. W tej chwili na przykład nie jest tu zbyt przyjemnie; pogoda jest
bardzo złośliwa i zanosi się na to, że tak będzie przez całą noc.
– Tak pan sądzi?
– Jestem tego pewien. Jeśli pan pojedzie doliną Creuse, burza będzie panu towarzyszyła do
jutra rana; myślę jednak, że nie wybrał się pan w drogę tak późno nie mając gdzieś w pobliżu
zapewnionego noclegu?
– Prawdę powiedziawszy widzę, że miejscowość, dokąd się udaję, jest położona dalej, niż
przypuszczałem. Wyobraziłem sobie, że chcąc zatrzymać mnie w Eguzon przesadzono
zarówno odległość, jak i zły stan dróg; widzę jednak po tym, jak mało się posunąłem od
godziny, że bynajmniej nie wprowadzono mnie w błąd.
– Czy nie będzie zbytnią ciekawością zapytać, dokąd pan jedzie?
– Do Gargilesse. Jak to daleko, zdaniem pana?
– Niedaleko, gdyby było widać drogę; ale jeśli pan nie zna okolicy, będzie pan wędrował
całą noc, gdyż to, co pan tu widzi, jest niczym w porównaniu z karkołomnymi zjazdami, które
pana czekają, by przedostać się z wąwozu Creuse do wąwozu Gargilesse, nie mówiąc już o
tym, że ponadto ryzykuje pan życie.
– A więc, czy chciałby pan przeprowadzić mnie za sowitą nagrodą?
– Co to, to nie, dziękuję panu.
– Czyżby droga była aż tak niebezpieczna, że odmawia mi pan tej przysługi?
– Droga nie jest niebezpieczna dla mnie, który znam ją równie dobrze, jak pan zapewne
zna ulice Paryża; z jakiej racji jednak miałbym dla pańskiej przyjemności moknąć przez całą
noc?
– Wcale mi na tym nie zależy i potrafię obejść się bez pańskiej pomocy; ale nie prosiłem
pana bynajmniej o grzeczność za darmo: ofiarowałem panu...
– Dosyć, dosyć! Jest pan bogaty, ja zaś jestem ubogi, ale jeszcze nie wyciągam ręki i mam
po temu powody, by nie stawać się sługą pierwszego lepszego... Gdybym jeszcze wiedział,
kim pan jesteś...
– Nie dowierza mi pan? – rzekł młody człowiek; śmiała i dumna postawa nieznajomego
pobudziła jego ciekawość. – Na dowód, że nieufność jest niegodnym uczuciem, zapłacę panu
z góry. Ile pan żąda?
– Za pozwoleniem, łaskawy panie, ja nic nie żądam; nie mam żony ani dzieci i nic mi na
razie nie potrzeba; mam zresztą przyjaciela, dobrego kolegę – dom jego jest stąd niedaleko – i
skorzystam z pierwszego przejaśnienia, by pójść tam na kolację i przespać się pod dachem.
Czemu miałbym się tego wyrzekać dla pana? Niech pan sam przyzna. Czy dlatego, że pan ma
dobrego konia i ubranie jak z igły?
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– Pańska duma podoba mi się raczej. Myślę jednak, że niesłusznie odrzuca pan zwykłą
wymianę usług.
– Oddałem już panu usługę taką, na jaką mnie stać, ostrzegając, by pan nie ryzykował
podróży w tak ciemną noc i po drogach, które za pół godziny będą nie do przebycia. Czego
pan więcej chce?
– Niczego... Jeśli prosiłem pana o pomoc, to tylko by poznać charakter tutejszych
mieszkańców, nic więcej. Widzę teraz, że ich życzliwość dla obcych ogranicza się tylko do
słów.
– Dla obcych! – wykrzyknął wieśniak, a w głosie jego zabrzmiał taki smutek i wyrzut, że
aż podróżny się zdumiał. – A czyż to i tak nie nazbyt wiele dla tych, co nas zawsze tylko
krzywdzili? Ludzie są niesprawiedliwi, mój panie; ale Pan Bóg wszystko widzi i wie, że
biedny chłop daje się strzyc jak owca przez uczonych ludzi z miasta i nigdy się nawet nie
zemści.
– Ludzie z miasta tyle więc krzywdy wyrządzili wieśniakom w waszych stronach? Nie
wiedziałem o tym i nie mogę brać za to odpowiedzialności, gdyż jestem tu po raz pierwszy.
– Jedzie pan do Gargilesse. Pewnie w odwiedziny do pana Cardonnet? Jest więc pan, ręczę
za to, jego krewnym lub przyjacielem?
– Któż to jest ten pan Cardonnet, do którego zdaje chwili się pan mieć jakiś żal? – zapytał
młodzieniec po wahania.
– Dość na tym – odpowiedział wieśniak – jeśli go pan nie zna, wszystko, co mógłbym
panu o nim powiedzieć, będzie dla pana nieciekawe; jeśli zaś jest pan bogaty, nic panu z jego
strony nie grozi. Jest on zawzięty tylko na biedaków.
– Ależ ostatecznie – ciągnął dalej nieznajomy starając się opanować wzburzenie – może
mam powody, że chcę wiedzieć, co myślą w okolicy o tym panu Cardonnet. Jeśli odmawia mi
pan wyjaśnień, na czym opiera pan swój ujemny sąd o nim? Widać ma pan do niego jakąś
osobistą urazę, która panu samemu mało zaszczytu przynosi.
– Nie mam obowiązku zdawać rachunku przed nikim – odpowiedział wieśniak – a sąd mój
do mnie należy. Dobranoc panu. Właśnie deszcz trochę przestaje padać. Przykro mi, że nie
mogę panu ofiarować schronienia, ale nie mam innego niż ten oto zamek, który nie należy do
mnie. – Oddaliwszy się jednak o kilka kroków przystanął, jakby poczuł wyrzuty sumienia, że
nie dość dobrze wywiązuje się z obowiązków gościnności: – Gdyby pan miał ochotę wstąpić
tam i poprosić o nocleg – dodał – mogę panu zaręczyć, że byłby pan dobrze przyjęty.
– A więc te ruiny są zamieszkałe? – zapytał podróżny, który na to, by przeprawić się przez
rzekę Creuse, musiał także przejść wąwóz, ruszył więc w drogę razem z wieśniakiem,
przytrzymując konia za uzdę.
– Prawdziwie jest to ruina – rzekł jego towarzysz tłumiąc westchnienie – ale chociaż nie
jestem jeszcze taki stary, widziałem ten zamek, kiedy stał nietknięty i tak piękny, zarówno na
zewnątrz, jak wewnątrz, że król by nim nie pogardził. Właściciel nie łożył zbyt wiele na jego
utrzymanie, ale nie było to potrzebne, taki ten zamek był potężny i mocno zbudowany; mury
były tak pięknie wyzębione, kamienie w kominach i dokoła okien tak pięknie ociosane, że nie
sposób było przyozdobić je bogaciej, niż uczynili to architekci i murarze przy budowie. Ale
wszystko przemija, bogactwo tak jak wszystko inne, i ostatni pan de Châteaubrun odkupił
niedawno za cztery tysiące franków zamek swoich przodków.
– Czyż to możliwe, żeby taka góra kamieni, nawet w stanie zupełnego opuszczenia, miała
tak małą wartość?
– To, co pozostało, byłoby jeszcze sporo warte, gdyby można te kamienie stąd usunąć i
przewieźć; ale skąd wziąć w tej okolicy robotników i maszyny zdolne zwalić te stare mury?
Nie wiem, czego ludzie używali dawniej do budowy, ale ten cement jest tak zwarty, że wieże
i główne ściany wydają się wyciosane z jednej bryły. I widzi pan, że ten gmach wzniesiony
jest na samym szczycie góry, a wszędzie dokoła przepaści. Jakich wozów i jakich koni trzeba
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by na przewiezienie podobnego budulca? Chyba żeby się ta góra rozpadła, inaczej te mury
ostaną się tak długo jak skała, na której stoją, a znajdzie się pomiędzy nimi jeszcze dość
sklepień, aby zapewnić dach nad głową biednemu panu i biednej panience.
– A więc ten ostatni potomek rodu Châteaubrun ma córkę? – zapytał młodzieniec i
zatrzymał się, by obejrzeć starą siedzibę ciekawszym okiem, niż to czynił dotychczas. – Czy i
ona tu mieszka?
– Tak, tak, mieszka pośród sępów i puszczyków, co nie przeszkadza, że jest młoda i ładna.
Nie brak tu powietrza i wody, no i pomimo nowych praw ograniczających polowanie można
czasem zobaczyć parę zajęcy lub kuropatw na stole pana de Châteaubrun. Szczerze mówię,
jeśli pan nie ma spraw tak pilnych i nie chce ryzykować życia, by stanąć na miejscu przed
świtem, chodźmy razem, a ręczę, że będzie pan dobrze przyjęty na zamku. A nawet gdyby
pan przybył sam jeden i bez niczyjego polecenia, wystarczy, by noc była słotna, panu zaś
dobrze z oczu patrzyło, a przyjmą pana chętnie i gościnnie w domu hrabiego de Châteaubrun.
– Ten szlachcic jest podobno ubogi, miałbym skrupuły nadużywać jego dobrego serca.
– Przeciwnie, zrobi mu pan przyjemność. Co tam, przecie pan widzi, że burza powraca z
jeszcze większą siłą, i nie miałbym sumienia zostawić pana samego w górach. Wie pan, nie
trzeba mi mieć za złe, żem panu moich usług odmówił; mam po temu swoje racje, o których
pan sądzić nie może i których nie mam obowiązku wyłuszczać; ale będę spał spokojniej, jeśli
pan posłucha mojej rady. Znam zresztą pana Antoniego, wziąłby mi za złe, gdybym pana nie
zatrzymał i nie przyprowadził na zamek; jeszcze gotów byłby pobiec za panem, co nie
wyszłoby mu na zdrowie zaraz po kolacji.
– A... czy nie sądzi pan, że jego córka będzie nierada z przybycia nieznajomego?...
– Jego córka jest jego córką, to znaczy, że jest równie dobra jak on, jeśli nie lepsza, choć to
się zdaje zgoła niemożliwe.
Młodzieniec wahał się jeszcze chwilę; lecz urzeczony jakimś romantycznym urokiem
przygody i tworząc w wyobraźni obraz owej perły niezwykłej piękności, którą odkryje wśród
tych groźnych murów, powiedział sobie, że oczekują go w Gargilesse dopiero nazajutrz w
ciągu dnia; że przyjeżdżając tam pośrodku nocy zakłóciłby sen rodzicom; wyperswadował
sobie wreszcie, że upieranie się przy swoich zamiarach byłoby rzeczą wielce nierozważną, od
której matka starałaby się go z pewnością odwieść, gdyby głos jej mógł w tej chwili dolecieć
do niego. Pokonany wszystkimi argumentami, które wytaczamy sami sobie, wówczas gdy
chochlik młodości i ciekawości się w to wdaje, poszedł za swoim przewodnikiem w stronę
starego zamku.

II

ZAMEK CHÂTEAUBRUN

Wspiąwszy się z trudem po stromej ścieżce, a raczej po stopniach wykutych w skale, nasi
podróżni po upływie dwudziestu minut znaleźli się przed wjazdem do zamku. Wiatr i ulewa
nabierały coraz większej siły, młodzieniec nie miał więc możności przyjrzeć się szerokiej
bramie, która w tej chwili stanowiła w jego oczach jedynie potężnych rozmiarów mroczną
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bryłę. Zauważył tylko, że zamiast żelaznych krat, jak przystało na wielkopańską rezydencję,
siedzibę otaczała zwykła drewniana bariera, podobna do tych, które ogradzały okoliczne łąki.
– Proszę tu na mnie poczekać – rzekł przewodnik do młodzieńca. – Przelezę przez tę
barierę i przyniosę klucz; bo co też tej starej Janilli przyszło do głowy: założyła tu niedawno
kłódkę, tak jakby złodziej mógł się na coś połaszczyć u jej państwa. Zresztą, miała dobre
chęci i nie robię jej z tego zarzutu.
Wieśniak bardzo zręcznie przeskoczył barierę, młodzieniec zaś czekając, aż przewodnik
jego powróci, by go wprowadzić na zamek, starał się na próżno zrozumieć układ
rozpadających się brył architektonicznych, które majaczyły w głębi dziedzińca: robiły
wrażenie całkowitego chaosu.
W parę chwil potem zobaczył zbliżające się ku niemu postacie, które z pośpiechem
otworzyły barierę; jedna z nich wzięła za wodze konia, druga podała młodzieńcowi rękę;
trzecia wreszcie szła na przedzie, niosąc latarnię. Pomoc jej była niezmiernie potrzebna, by
lawirować pomiędzy zagradzającym przejście gruzem i rosnącymi tam gęsto cierniami.
Minęli część dziedzińca, kilka wielkich, ciemnych sal, otwartych na wszystkie cztery wiatry, i
znaleźli się wreszcie w wąskim, sklepionym pomieszczeniu, które mogło niegdyś służyć za
kredens lub lamus łączący kuchnie ze stajniami. W pokoju tym, starannie wybielonym,
mieścił się teraz salon i jadalnia pana de Châteaubrun. Wymurowano tam niedawno kominek
obramowany politurowanym i błyszczącym drzewem; szeroka blacha żelazna wypełniająca
całe palenisko, przyniesiona tu zapewne z jednego z wielkich kominów zamku, zarówno jak
oba wilki z polerowanego żelaza odbijały wspaniale ciepło i blask ognia w tym pokoju o
białych, nagich ścianach, który dzięki temu i przy pomocy małej blaszanej lampki był
dostatecznie oświetlony. Stół z kasztanowego drzewa, mogący w dni szczególnie uroczyste
pomieścić aż sześć nakryć, kilka wyplatanych krzeseł i niemiecki zegar z kukułką, kupiony za
sześć franków od wędrownego handlarza, stanowiły całe umeblowanie tej skromnej bawialni.
Wszystko to jednak było nieskazitelnej czystości; stół i krzesła, z gruba ciosane przez
miejscowego stolarza, miały połysk zdradzający usilne używanie szczotki i wełnianej ścierki.
Palenisko komina było starannie wymiecione, podłoga na angielską modłę, wbrew
miejscowym zwyczajom, wysypana piaskiem; w kamiennym dzbanie na kominku
rozpościerał się jak wachlarz olbrzymi bukiet róż pomieszanych z polnymi kwiatami
zerwanymi na pobliskich wzgórzach.
W tej skromnej siedzibie nie można było na pierwszy rzut oka dostrzec żadnego
wyszukania, żadnej chęci nadania jej piętna poetyczności lub malowniczości; a jednak
przyjrzawszy się bliżej łatwo się było przekonać, że w tym pokoju, tak jak w każdym
zamieszkałym przez człowieka wnętrzu, charakter i wrodzony smak osoby, która je
stworzyła, rządziły bądź wyborem, bądź rozstawieniem sprzętów. Młodzieniec, wchodząc tu
po raz pierwszy, znalazł się sam przez chwilę, podczas gdy gospodarze krzątali się, by przyjąć
go jak najgodniej, mógł więc wytworzyć sobie wkrótce dość słuszny sąd o mieszkańcach tego
ustronia. Nie ulegało wątpliwości, że nawykli oni do pewnego wykwintu, że zachowali
potrzebę pewnego dobrobytu; że znalazłszy się w ciężkiej sytuacji mieli dość zdrowego
rozsądku, by wyrzec się wszelkiego zewnętrznego blichtru, wreszcie, że wybrali na bawialnię
spośród niewielu pokoi, które nie uległy zniszczeniu w tym rozległym dworzyszczu,
najłatwiejszy do utrzymania, ogrzania, do umeblowania i oświetlenia i że instynktownie dali
pierwszeństwo temu, który w proporcjach swoich był zarazem wytworny i pełen wdzięku.
Istotnie ten zakątek był częścią pierwszego piętra czworokątnego pawilonu dobudowanego
pod koniec Odrodzenia do starych murów tworzących główną fasadę. Artysta, który
skomponował tę czworokątną wieżyczkę, usiłował złagodzić przejście łączące ze sobą dwa
odmienne style; nadał oknom kształt przypominający dawne strzelnice i okienka obronne;
widać było jednak, że te małe okrągłe otwory nie były nigdy przeznaczone na to, by
wystawiano przez nie działa, i że służyły tylko jako ozdoba dla oka. Pięknie okolone
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czerwoną cegłą na przemian z białymi kamieniami tworzyły od wewnątrz ładne ramy, a
rozmieszczone w regularnych odstępach pomiędzy oknami w podobny sposób
ornamentowane nisze pozwalały obejść się bez papierowych obić lub rozwieszonych tkanin, a
nawet mebli, które przytłoczyłyby tylko te ściany, nie dodając nic do ich pełnej wdzięku
prostoty.
W jednej z tych nisz, której podstawę tworzyła kamienna płyta biała i błyszcząca jak
marmur, podróżny zobaczył ładny wiejski kołowrotek i wrzeciono z namotaną na nim
brunatną wełną; wpatrując się w to narzędzie pracy, tak lekkie i naiwne zarazem, zatopił się w
myślach, z których wyrwało go lekkie muśnięcie sukni kobiecej. Odwrócił się żywo; jednakże
gwałtowne bicie młodzieńczego serca ustąpiło miejsca przykremu rozczarowaniu. Była to
stara służąca; dzięki pokrywającej podłogę warstwie piasku weszła bez szmeru i pochyliła się,
by wrzucić do komina naręcze pędów dzikiej winorośli.
– Niech się pan przysunie do ognia – powiedziała stara, wymawiając „r” gardłowo i jakby
z pewną przesadą – proszę dać mi swój płaszcz i czapkę, wysuszę je w kuchni. To dobry
płaszcz od deszczu; nie pamiętam, jak się ten materiał nazywa, ale widziałam taki w Paryżu.
Rada bym, żeby nasz pan hrabia mógł mieć podobny! Ale to pewnie bardzo drogo kosztuje,
zresztą nie wiadomo, czyby chciał to nosić. Wciąż mu się zdaje, że ma dwadzieścia pięć lat, i
twierdzi, że nigdy jeszcze wody niebieskie nie przyprawiły o katar uczciwego człowieka; a
jednak zeszłej zimy skarżył się trochę na ischias... Ale w pańskim wieku człowiek się takich
rzeczy nie boi. Tak czy owak, niech pan sobie krzyż rozgrzeje; o tak, proszę sobie krzesło
obrócić, będzie panu lepiej. Pan z Paryża, jestem tego pewna; poznałam to zaraz po pańskiej
cerze, zbyt delikatnej jak na nasze strony: piękna okolica, mój panie, ale lato u nas upalne, a
zima mroźna. Powie mi pan, że dziś jest tak zimno jak w listopadzie; to prawda, cóż jednak
na to poradzić? To przez tę burzę. Ale ten pokoik jest poczciwy, łatwo się da ogrzać,
przekona się pan o tym za chwilę. Na szczęście nie brak nam chrustu. Tyle tu starych drzew, a
potem same jeżyny, co rosną w podwórzu, starczą, żeby palić w piecu chlebowym całą zimę.
Prawda, że nigdy dużo chleba się nie piecze. Pan hrabia nic prawie nie jada, córka tak samo;
największy żarłok w całym domu to lokajczyk; temu trzeba dać trzy funty chleba na dzień.
Toteż piekę dla niego oddzielny bochenek i żyta nie żałuję. W sam raz dla niego, a jeszcze jak
dodać trochę otrąb, to bardzo chleba przysparza i wcale na zdrowie nie szkodzi. Ho, ho, to
pana śmieszy? I mnie także. Bo ja, widzi pan, całe życie lubiłam śmiać się i gawędzić, robota
na tym nie cierpi, cenię prędkość we wszystkim. Pan Antoni jest taki sam; jak co powie,
trzeba duchem lecieć. Toteż zawsze na tym punkcie byliśmy zgodni. Pan nam daruje, jeśli
wypadnie mu trochę poczekać. Pan hrabia zeszedł do piwnicy z tym człowiekiem, co to pana
przyprowadził, a tam schody takie strome, że nie sposób iść prędko; ale to dobra piwnica,
proszę pana; mury grube przeszło na dziesięć stóp, a tak głęboko w ziemi, że jak się człowiek
tam dostanie, to mu się zdaje, że jest żywcem zakopany. Prawdziwie! aż się robi nieswojo.
Powiadają, że kiedyś zamykano tam jeńców wojennych; my nie zamykamy teraz nikogo i
wino nasze doskonale się tam przechowuje. Spóźniamy się też dlatego, że nasza córka już
leży w łóżku: miała dziś migrenę, bo chodziła po słońcu bez kapelusza. Powiada, że chce się
do tego przyzwyczaić i że jeśli ja mogę się obchodzić bez kapelusza i parasolki, to i jej to
niepotrzebne; ale się myli: wychowana była na panienkę, tak jak przystało biedactwu! Bo jeśli
powiadam „nasza córka”, to nie dlatego żebym była matką panny Gilberty; niepodobna do
mnie w niczym, tak jak szczygiełek niepodobny jest do zwykłego wróbla; ale że to ja ją
wychowałam, więc przywykłam nazywać ją swoją córeczką, a ona za nic nie chciała się
zgodzić, żebym przestała jej mówić po imieniu. To takie kochane dziecko! Przykro mi, że
leży w łóżku; ale zobaczy ją pan jutro rano, bo nie puścimy pana bez śniadania, i ona pomoże
mi usłużyć panu lepiej, niżbym to ja sama potrafiła. Nie brak mi sił co prawda, proszę pana,
nogi mam zdrowe, jak pan widzi, jestem szczupła, choć mała i nie domyśliłby się pan z
pewnością, ile mam lat... Na przykład, ile też dałby mi pan lat?...
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Młodzieniec liczył, że dzięki temu pytaniu będzie mógł wtrącić choć słowo, choć jedno
grzeczne zdanie, by jej podziękować i poruszyć temat, który go interesował, pragnął bowiem
dowiedzieć się więcej szczegółów o pannie Gilbercie; ale zacna kobieta nie czekała na jego
odpowiedź i ciągnęła dalej z wielką swadą:
– Mam sześćdziesiąt cztery lata, proszę pana, to znaczy, skończę sześćdziesiąt cztery na
święty Jan, a zepchnę więcej roboty niż trzy młode dziewczyny. Krewka jestem, proszę pana.
Nie pochodzę z Berry; urodziłam się w Marchii, o jakie dwadzieścia cztery kilometry stąd; to
od razu znać i widać. Przygląda się pan robocie naszej córki? Czy wie pan, że potrafi prząść
tak równo i tak cienko jak najlepsza prząśniczka ze wsi? Uparła się, żebym ją nauczyła prząść
wełnę. „Słuchaj, matko – powiedziała mi (bo ona mnie zawsze tak nazywa; biedne dziecko
nie pamięta własnej matki i kochało mnie zawsze, jakbym to ja ją urodziła, choć podobne
jesteśmy do siebie nie przymierzając jak róża do pokrzywy) – słuchaj, matko – powiada – te
hafty, te rysunki, te wszystkie bzdury, których mnie uczono w klasztorze, na nic się tu nie
zdadzą. Naucz mnie prząść, robić na drutach, szyć, tak abym mogła pomóc ci w sporządzaniu
odzieży dla mego ojca...”
Skoro tylko niezmordowany monolog zaczynał zaciekawiać nieco znużonego słuchacza,
poczciwa kobiecina wyszła z pokoju, tak jak to już niejednokrotnie przedtem czyniła – nie
usiadła bowiem ani na chwilę – i nie przestając prawić nakryła stół grubym białym obrusem,
rozstawiła talerze, szklanki, położyła noże, zamiotła na nowo palenisko, wytarła krzesła i
chyba z dziesięć razy podsyciła ogień, nawiązując przy tym nieustannie wątek solowej
piosenki w tym samym miejscu, gdzie go przerwała. Tym razem jednak gardłowy jej głos,
który nie przestawał dolatywać z sąsiedniego korytarzyka, przytłumiły dwa silniejsze głosy i
hrabia de Châteaubrun w towarzystwie wieśniaka, który przyprowadził naszego młodzieńca,
ukazał się wreszcie jego oczom. Każdy z nich niósł dwa kamienne dzbany, które postawili na
stole. Wówczas dopiero młodzieniec mógł przyjrzeć się dokładnie rysom obu przybyłych.
Pan de Châteaubrun był mężczyzną lat około pięćdziesięciu, średniego wzrostu, o
pięknych i szlachetnych rysach. Barczysty, miał kark jak u byka, ręce i nogi atlety, płeć
ogorzałą co najmniej tak jak jego towarzysz i potężne dłonie, stwardniałe, opalone, spierzchłe
na polowaniu, na słońcu i wietrze; istne ręce kłusownika – zacny hrabia posiadał bowiem zbyt
mało ziemi własnej, by nie polować na cudzej.
Twarz miał pogodną, szczerą i uśmiechniętą; nogi silne, głos stentorowy. Jego solidne
ubranie myśliwskie, schludne, choć połatane na łokciach, koszula z konopianego płótna,
skórzane sztylpy, szpakowaty zarost czekający cierpliwie niedzielnej brzytwy, wszystko w
nim świadczyło, że nawykł do twardego, dzikiego nawet życia, podczas gdy ujmujący wyraz
twarzy, gładki i serdeczny sposób bycia oraz niepozbawiona pewnej godności swoboda
zdradzały szlachcica dwornych manier, który nawykł raczej okazywać pomoc i opiekę niż jej
oczekiwać od innych.
Towarzyszący hrabiemu wieśniak nie dorównywał mu w najmniejszym nawet stopniu pod
względem schludności. Burza i złe drogi uszkodziły poważnie jego bluzę i obuwie. Jeśli
zarost hrabiego datował się sprzed tygodnia, szczecina wieśniaka chyba z górą od dwóch
tygodni nie oglądała brzytwy. Wieśniak był chudy, kościsty, zwinny, wyższy od hrabiego o
kilka cali, a choć twarz jego wyrażała także dobroć i serdeczność, chwilami przebiegały ją,
jeśli tak powiedzieć można, błyskawice złośliwości, smutku lub wyniosłej niechęci do ludzi.
Był niewątpliwie bądź mądrzejszy, bądź bardziej nieszczęśliwy od pana zamku Châteaubrun.
– A więc, mój panie – zapytał szlachcic – czy zdążył się pan trochę osuszyć? Rad jestem
pana u siebie powitać i służę kolacją.
– Wdzięczny jestem za tak gościnne przyjęcie – odpowiedział podróżny – uważam jednak,
że uchybiłbym dobrym obyczajom, gdybym przede wszystkim się panu nie przedstawił.
– Dobrze, dobrze – ciągnął dalej hrabia, którego nazywać będziemy odtąd panem
Antonim, jak to czynili wszyscy w całej okolicy – powie mi pan to potem, jeśli pan sobie
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życzy. Ja ze swej strony nie zamierzam stawiać panu żadnych pytań i pragnę wywiązać się z
obowiązków gościnności nie zmuszając pana, byś mi deklinował swoje nazwisko i tytuły. Jest
pan w podróży, obcy w tej okolicy, ta piekielna noc zaskoczyła pana u mego progu: oto
pańskie tytuły i pańskie prawa. Nie dość na tym, podobają mi się zarówno twarz pańska, jak i
mina; a nagrodą dla mnie będzie radość, jaką sprawi mi oddanie przysługi zacnemu chłopcu.
Niechże więc pan siada, przekąsi coś i wypije.
– Zbytnia to łaska z pańskiej strony i wzrusza mnie szczerość i uprzejmość, z jaką wita pan
podróżnych. Nic mi wszakże nie potrzeba, wystarczy aż nadto, jeśli pan pozwoli mi doczekać
tu końca burzy. Jadłem kolację w Eguzon, przed niespełna godziną. Zaklinam więc pana, byś
nie kazał mi nic podawać.
– Jest pan już po kolacji? Ależ to niczego nie dowodzi! Czyżby pan należał do ludzi,
których żołądek potrafi strawić na raz tylko jeden posiłek? Kiedy byłem w pańskim wieku,
gotów byłbym zjeść kolację o każdej godzinie w ciągu nocy, byle mi się tylko po temu
nadarzyła sposobność. Konna przejażdżka i powietrze górskie wystarczą, by zaostrzyć na
nowo apetyt. Co prawda, gdy się dożyje pięćdziesiątki, żołądek przestaje już być tak układny;
toteż jeśli o mnie chodzi, pół szklanki dobrego wina i skórka czerstwego chleba wystarczają
mi całkowicie. Niechże pan jednak nie robi ceremonii. Przybył pan w samą porę, miałem
właśnie zasiąść do stołu, a że moja biedna mała cierpi dziś na migrenę, smutno było nam
obojgu, Janilli i mnie, jeść kolację tylko we dwoje; przybycie pańskie jest więc pociechą
zarówno dla nas, jak dla tego zacnego człowieka, towarzysza moich lat dziecięcych, którego
zawsze chętnie witam u siebie. Siadaj no tu przy mnie – dodał zwracając się do wieśniaka – a
pani, jejmość Janillo, naprzeciwko mnie. Proszę robić honory domu, bo wie pani przecież, jak
mam ciężką rękę: kiedy zabieram się do krajania mięsa, przecinam na dwoje pieczeń,
półmisek, obrus, ba, może nawet i stół, a to panią gniewa.
Kolacja, którą jejmość pani Janilla rozstawiła na stole z wyraźną satysfakcją, składała się z
sera koziego, sera owczego, talerza orzechów, talerza śliwek suszonych, wielkiego bochna
razowego chleba i czterech dzbanów wina przyniesionych osobiście przez pana domu.
Biesiadnicy zabrali się żwawo i z widocznym zadowoleniem do skromnego jadła; jedynie
podróżny nie miał wcale apetytu i tylko podziwiał uprzejmość, z jaką czcigodny gospodarz
dzielił z nim, bez najmniejszego zakłopotania, swój skromny codzienny posiłek. Było w tej
serdecznej i naiwnej prostocie coś ojcowskiego i dziecięcego zarazem, co zyskało mu od razu
serce młodzieńca.
Wierny szlachetnemu prawu, które sam sobie narzucił, pan Antoni o nic swego gościa nie
pytał, unikał też wypowiedzenia jakiejkolwiek uwagi, która mogłaby się wydać zamaskowaną
ciekawością. Wieśniak zdradzał teraz pewien niepokój i zachowywał się powściągliwie
Wkrótce jednak dał się wciągnąć w ogólną rozmowę, wszczętą przez pana Antoniego i
jejmość Janillę, rozruszał się i pozwalał sobie tak często dolewać do szklanki, że aż podróżny
zaczął ze zdziwieniem przyglądać się człowiekowi, który zdolny był pić tak wiele nie tylko
nie tracąc przytomności umysłu, lecz właściwej sobie zimnej krwi i powagi.
Hrabia natomiast, zaledwie opróżnił do połowy stojący przed nim dzban, miał już
błyszczące oczy, purpurowy nos i ręka zaczęła mu drżeć. Nie mówił wszakże od rzeczy nawet
wówczas, gdy osuszył już ze swym przyjacielem wieśniakiem wszystkie cztery dzbany;
Janilla bowiem, czy to przez oszczędność, czy też przez wrodzoną powściągliwość, dolała
sobie zaledwie kilka kropel do wody, podróżny zaś, zdobywszy się na bohaterski wysiłek, by
przełknąć pierwszą szklankę, zaniechał tego kwaśnego, mętnego i szkaradnego napoju.
Obaj wieśniacy zdawali się jednak nim delektować. Po kwadransie Janilla, która nie mogła
żyć bez ruchu, wstała od stołu, wzięła do. ręki druty i zasiadła przy kominku z robotą; drapała
się przy tym co chwila drutem w skronie, nie targając wszakże gładko zaczesanych, czarnych
jeszcze pasem włosów wymykających się spod czepka. Ta schludna i drobna staruszka mogła
być kiedyś ładna; jej delikatny profil nie był pozbawiony szlachetności i gdyby nie lekkie
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zmanierowanie i chęć pochwalenia się swoimi zdolnościami i wdziękiem, byłaby również
przypadła podróżnemu do serca.
Pozostałe postacie, które pod nieobecność panienki zapełniały jadalnię pana Antoniego,
były to: piętnastoletni może chłopiec wiejski, o bystrych oczach i zwinnych ruchach, pełniący
tu obowiązki totumfackiego, oraz stary pies myśliwski o zamglonych oczach, zapadniętych
bokach i melancholijnym, rozmarzonym wyrazie. Leżał u nóg swego pana i z filozoficznym
spokojem zasypiał pomiędzy jednym a drugim kęsem, który mu podawał hrabia mówiąc do
niego „mospanie” z miną na poły poważną, na poły krotochwilną.

III

PAN CARDONNET

Godzinę z górą siedziano już przy stole, a pan Antoni nie zdawał się wcale mieć dosyć
tego posiedzenia. Zarówno on, jak i jego przyjaciel, wieśniak, jedli po maleńku niewielkie
serki i popijali hojne miary wina z tą majestatyczną powolnością, którą Berryjczycy
doprowadzili niemal do mistrzostwa. Sięgali na przemian nożem po ów przysmak, którego
kwaskawa woń bynajmniej nie była przyjemna, dzielili go na małe cząsteczki, po czym
układali je metodycznie na gliniane talerze i zjadali na razowym chlebie co do okruszyny.
Każdy kęs popijali łykiem domowego wina, za każdym razem trącając się szklankami i
wymieniając przy tym grzeczności: „W twoje ręce, kolego!” – „Pańskie zdrowie, panie
Antoni!” albo też: „Twoje zdrowie, mój stary” – „Nawzajem, panie hrabio!”
Gdyby tak dalej poszło, uczta mogła trwać całą noc; podróżny zaś, wyczerpany
udawaniem, że je i pije, choć jak mógł starał się tego unikać, z trudem walczył ze snem, kiedy
nagle rozmowa tocząca się dotąd o pogodzie, o sprzęcie siana, cenach bydła i młodych
szczepach winnych przybrała stopniowo obrót, który go żywo zainteresował.
– Jeśli taka pogoda dłużej potrwa – mówił wieśniak nasłuchując szumu ulewy – woda
przybierze w tym miesiącu niczym w marcu. Z Gargilesse nie ma żartów i pan Cardonnet
może ponieść nie byle jakie straty.
– To źle – powiedział pan Antoni – byłaby to wielka szkoda, dokonał bowiem wielkich i
pięknych robót na tej rzece.
– Cóż, kiedy rzeczka kpi sobie z tego – odparł wieśniak – ja zaś uważam, że szkoda nie
byłaby znów tak wielka.
– Co też ty mówisz! Ten człowiek wydał na Gargilesse z górą dwieście tysięcy, a
wystarczy, by woda, jak mówią u nas, się rozsierdziła, a już to wszystko diabli wzięli.
– Czyby to znów było takie nieszczęście, panie Antoni?
– Nie powiedziałem, żeby to miało być nieszczęście nie do naprawienia dla człowieka,
którego majątek liczą na milion – ciągnął dalej hrabia, który w prostocie serca nie mógł
zrozumieć wrogich uczuć, jakie jego przyjaciel żywił do pana Cardonnet – ale zawszeć
byłaby to strata.
– Toteż śmiałbym się w duchu, gdyby los wywiercił taką dziurę w jego kabzie.
– To bardzo brzydko z twojej strony, mój stary! Czy masz jaki żal do tego przybysza? Nie
zrobił nigdy żadnej krzywdy ani mnie, ani tobie.
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– Zrobił krzywdę panu, panie Antoni, i mnie, i całej wsi. Tak, powiadam panu, zrobił to
rozmyślnie i będzie nadal szkodził wszystkim dokoła. Pozwólcie, żeby jastrzębiowi dziób
urósł, a zobaczycie, jakie spustoszenie zrobi w waszym kurniku.
– Zawsze te twoje fałszywe poglądy, mój stary; mówiłem ci już sto razy, że masz fałszywe
poglądy; żywisz pretensje do tego człowieka o to, że jest bogaty. Czy to jego wina?
– Tak, proszę pana, to jego wina. Ktoś, kto – być może – pochodzi z równie niskiego stanu
jak ja, a kto zaszedł tak wysoko, nie jest człowiekiem uczciwym.
– Zlituj się! Co też ty wygadujesz? Myślisz, że nie można dojść do majątku nie kradnąc?
– Nie wiem, czy tak jest, ale wierzę w to święcie. Wiem, że pan urodził się bogatym i że
pan przestał nim być. Wiem, że urodziłem się biedakiem i zawsze nim pozostanę; ale widzi
mi się, że gdyby pan wyjechał do innych krajów nie zapłaciwszy długów swego ojca, a
gdybym ja ze swej strony zaczął handlować końmi, kręcić i oszukiwać, gdzie się da,
jeździlibyśmy dziś obaj karetą. Przepraszam, proszę darować, jeślim pana obraził – dodał
wieśniak, szorstko i z odcieniem dumy zwracając się do młodzieńca, który nie potrafił ukryć
alteracji, w jaką wprawiła go ta rozmowa.
– Młodzieńcze – rzekł hrabia – zna pan, być może, pana Cardonnet, jest pan jego
urzędnikiem lub ma pan wobec niego jakieś długi wdzięczności. Proszę, niech pan nie zważa
na to, co mówi ten zacny wieśniak. Wytwarza on sobie przesadne pojęcie o rzeczach, których
dobrze nie rozumie. W gruncie, może pan być pewien, nie jest ani nienawistny, ani zazdrosny,
ani też zdolny w najmniejszym nawet stopniu zaszkodzić panu Cardonnet.
– Mało przywiązuję wagi do jego słów – odpowiedział nieznajomy młodzieniec. – Dziwi
mnie tylko, panie hrabio, że człowiek, którego pan darzy szacunkiem, tak lekkomyślnie psuje
czyjąś opinię, nie mogąc przeciwko temu komuś przytoczyć najmniejszego nawet faktu i
wcale nie znając jego przeszłości. Poprosiłem pańskiego gościa, by udzielił mi bliższych
informacji o tym panu Cardonnet, do którego zdaje się żywić osobistą nienawiść, ale odmówił
mi wszelkich wyjaśnień. Czynię pana sędzią: czy można wyrobić sobie sprawiedliwą opinię
na podstawie bezzasadnych zarzutów i czy – jeśli pan lub ja powzięliśmy ujemne zdanie o
tym panu Cardonnet – pański gość nie popełnił złego uczynku?
– Sercem i myślą zgadzam się z tym, co pan mówi, młodzieńcze – odrzekł pan Antoni. –
Ty zaś – dodał zwracając się do swego gburowatego współbiesiadnika i uderzając pięścią w
stół, minę miał przy tym groźną, ale w oczach jego życzliwość i dobroć brały górę nad
gniewem – postąpiłeś niesłusznie i powiesz nam w tej chwili, co masz do zarzucenia temu
Cardonnet, byśmy mogli osądzić, czy twoje pretensje mają jakąkolwiek wartość. W
przeciwnym razie będziemy zmuszeni uznać, że masz podejrzliwy charakter i zły język.
– Nie mam nic więcej do powiedzenia ponad to, o czym wszyscy wiedzą – odparł wieśniak
ze spokojem, bynajmniej nie onieśmielony naganą. – Ludzie widzą wiele rzeczy i każdy sądzi
je wedle swego rozumienia; ale ponieważ ten młodzieniec nie zna pana Cardonnet – dodał
obrzucając podróżnego przenikliwym spojrzeniem – i ponieważ tak bardzo pragnie wiedzieć,
jaki to człowiek, niech mu pan sam to powie, panie Antoni, a skoro już pan ustali fakty, ja
dodam pewne szczegóły; powiem, jakie były ich przyczyny i jakie skutki; ten pan będzie
mógł sam osądzić, jak stoją sprawy, chyba że ma racje ważniejsze od moich, by nie
powiedzieć, co o tym myśli.
– Zgoda! – rzekł pan Antoni, który zwracał mniej baczną uwagę niż jego towarzysz na
wzrastającą alterację młodzieńca. – Powiem wszystko tak, jak jest, a jeśli się omylę lub jeśli
mnie pamięć zawiedzie, upoważniam jejmość Janillę, której pamięć i dokładność można
porównać tylko z almanachem, by mi zaprzeczyła lub by mi przerwała. Ty zaś, hultaju –
dodał, zwracając się do swego pazia w chłopskiej bluzie i sabotach – nie gap się tak na mnie,
kiedy mówię. Twój utkwiony we mnie wzrok przyprawia mnie o zawrót głowy, zaś
rozdziawione usta przypominają mi studnię, do której boję się wlecieć. Co to znaczy?
Śmiejesz się? Żebyś wiedział, że nicpoń w twoim wieku nie powinien sobie pozwalać na
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jakieś śmiechy w obecności swego chlebodawcy. Stań za mną i zachowaj się tak przyzwoicie
jak ten oto „Mospanek”.
To mówiąc wskazał psa, a miał przy tym tak poważną minę i żartował tak głośno, że
podróżny zadał sobie pytanie, czy hrabia nie miewa czasem napadów wielkopańskiego
despotyzmu, tak niezgodnego z jego zwykłą dobrodusznością. Jedno spojrzenie wszakże na
twarz chłopca wystarczyło, aby go przekonać, że wszystko to było widać powszednią dla
niego komedią, gdyż nicpoń usiadł natychmiast koło psa i zaczął się z nim bawić, bynajmniej
nie stropiony ani zawstydzony.
Sposób bycia pana Antoniego był wszelako tak swoisty, że trudno było go zrozumieć od
razu; toteż młodemu podróżnemu zdawało się, że hrabia wypił za wiele i zaczyna pleść trzy
po trzy, przestał więc przywiązywać jakąkolwiek wagę do jego słów. Hrabia jednakże rzadko
kiedy tracił głowę, choćby był nawet stracił już władzę w nogach, i oddawał się teraz
ulubionej rozrywce: drwił i żartował sobie z otoczenia, lecz w tym jedynie celu, by
rozproszyć przykre wrażenie, jakie dyskusja wywarła na biesiadnikach.
– Mospanie – zaczął zwracając się do swego gościa...
Lecz przerwał mu pies, który, nawykły również do żartów, wziął do siebie tę apostrofę i
zaczął trącać hrabiego w łokieć, podskakując przy tym z taką gracją, na jaką pozwalał mu
jego sędziwy wiek.
– Oho! Mospanie – powtórzył hrabia piorunując psa spojrzeniem. – Co to ma znaczyć?
Odkąd to masz takie maniery jak źle wychowany człowiek? Kładź się zaraz i śpij, i żeby mi
się to więcej nie powtórzyło – widzisz, rozlałem przez ciebie wino na obrus – inaczej
będziesz miał do czynienia z jejmość Janillą. Powiem więc panu, młodzieńcze – ciągnął dalej
pan Antoni – że w zeszłym roku, pewnego pięknego dnia na wiosnę...
– Przepraszam, panie hrabio – wtrąciła się Janilla – było to dziewiętnastego marca, a więc
jeszcze zima.
– Warto też się przyczepiać o głupie dwa dni! Jedno wiem z całą pewnością, że pogoda
była wspaniała, gorąco jak w czerwcu i nawet dokuczała susza.
– Święta prawda – wykrzyknął domorosły groom – najlepszy dowód, że nie mogłem
napoić koni pana hrabiego w małym źródełku.
– To nie ma nic do rzeczy – odrzekł pan Antoni tupiąc nogą – trzymaj język za zębami,
chłopcze. Będziesz mówił wtedy, kiedy cię wezwę na świadka; możesz za to nastawić uszu,
by kształcić umysł i serce, jeśli się ku temu nadarzy sposobność. Mówiłem więc, że pewnego
pięknego dnia wracałem z jarmarku; szedłem spokojnie piechotą, aż tu naraz spotykam
wysokiego mężczyznę o twarzy pięknej, choć wiekiem nie był wcale ode mnie młodszy i
choć czarne oczy, blada, a nawet pożółkła płeć nadawały mu wyraz nieco twardy i srogi.
Jechał kabrioletem, a choć droga była stroma i najeżona kamieniami, tak jak je ułożyli nasi
ojcowie, popędzał konia, jakby nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Nie mogłem się
powstrzymać, żeby go nie ostrzec:
„Muszę panu powiedzieć, że od niepamiętnych czasów nigdy żaden wehikuł o czterech,
trzech lub dwóch kołach nie zjechał tą drogą. Uważam, że jest to przedsięwzięcie jeśli nie
całkiem niemożliwe, to w każdym razie karkołomne, i gdyby chciał pan pojechać inną,
dalszą, ale bezpieczniejszą drogą, chętnie ją panu wskażę.” – „Serdeczne dzięki –
odpowiedział z dość dumną miną; droga wydaje mi się całkiem możliwa i ręczę panu, że koń
mój da sobie radę.”– ”To już pańska rzecz– odpowiedziałem – a jeśli pana ostrzegłem, to
tylko dla jego dobra.” – „Pięknie dziękuję, a że pan jest tak uprzejmy, chciałbym się panu
wywdzięczyć. Idzie pan piechotą w tę samą stronę co i ja; jeśli pan zechce wsiąść do mego
powozu, znajdzie się pan prędzej w dolinie, ja zaś będę miał przyjemność pańskiego
towarzystwa.”
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– Zgadza się – rzekła Janilla. – Tak pan to nam jota w jotę opowiedział tego samego
wieczoru, najlepszy dowód, że pamiętam nawet, jak pan mówił, że ów nieznajomy ubrany był
w granatowy surdut.
– Za pozwoleniem, panno Janillo – wtrącił się chłopiec – pan hrabia powiedział, że surdut
był czarny.
– Granatowy, powiadam, mądralo!
– Nie, paniusiu, czarny.
– Granatowy, ręczę za to!
– Mógłbym przysiąc, że czarny.
– Dajcie mi spokój, do diabła, surdut był zielony – krzyknął pan Antoni. – Janillo, proszę
mi więcej nie przerywać, a ty, nicponiu, idź do kuchni zobaczyć, czy mnie tam czasem nie
ma, albo trzymaj język za zębami: co wolisz.
– Wolę słuchać, panie hrabio, nie pisnę już ani słówka.
– A więc – ciągnął dalej hrabia – wahałem się chwilę: z jednej strony bałem się, że jeśli
przyjmę zaproszenie, połamię sobie wszystkie kości, jeśli zaś odmówię, będę uchodził za
tchórza. Ostatecznie, powiedziałem sobie, ten jegomość nie wygląda mi wcale na wariata i nie
ma chyba zamiaru ryzykować życia. Musi mieć wspaniałego konia i doskonałe „taczki”.
Usadowiłem się więc przy nim i zaczęliśmy zjeżdżać tęgiego kłusa po stoku przepaści, przy
czym koń nie potknął się ani razu, jego pan zaś nie stracił ani na chwilę kontenansu i zimnej
krwi. Mówił o tym i o owym, dopytywał się o całą okolicę; przyznaję, że odpowiadałem mu
ni w pięć, ni w jedenaście, gdyż nie czułem się całkiem pewnie.
– „Dobrze – powiedziałem mu, kiedyśmy bez szwanku znaleźli się nad brzegiem
Gargilesse – zjechaliśmy z tych wertepów, ale nie przejedziemy tu przez rzekę; poziom wody
jest bardzo niski, ale jednak nie da się jej w tym miejscu przebyć w bród: musimy wziąć
trochę bardziej na lewo.” – „Pan to nazywa wodą? – rzekł wzruszając ramionami. – Jeśli o
mnie chodzi, widzę tu tylko kamienie i trzcinę. Co też pan mówi! Zjeżdżać z drogi z powodu
wyschniętej rzeczułki!” – „Jak pan chce” – odpowiedziałem nieco strapiony. Drażniło mnie
jego lekceważące zuchwalstwo; wiedziałem, że wjedzie prosto w otchłań, ale że z natury nie
jestem tchórzem i wstrętem przejmowała mnie myśl, iż mogę za takiego uchodzić,
odpowiedziałem odmownie, kiedy zaproponował mi, bym wysiadł. Pragnąłem, chcąc go
ukarać, by wreszcie nałykał się strachu, choćbym i ja miał przy tej sposobności łyknąć wody,
której co prawda tak nie lubię.
Nie miałem ani tej satysfakcji, ani tej przykrości: kabriolet się nie wywrócił. Na samym
środku rzeki, która wyżłobiła sobie w tym miejscu głębsze koryto, woda sięgała koniowi aż
do nozdrzy; prąd uniósł powóz. Nieznajomy w zielonym surducie (surdut był zielony, Janillo)
zaciął konia, koń stracił grunt pod nogami – jego również porwał prąd – zaczął płynąć i
cudem jakimś wyciągnął nas na brzeg bez większego szwanku poza zanurzeniem nóg w
bynajmniej nie ciepłej kąpieli. Nie straciłem głowy, umiem pływać nie gorzej od innych, mój
towarzysz wszakże przyznał mi się potem, że ma tyle pojęcia o pływaniu co pierwsza lepsza
kłoda; a jednak ani drgnął, nie klął, nie zbladł nawet. „Tęgi chłop z niego – pomyślałem –
podoba mi się ta jego pewność siebie, chociaż w tym jego spokoju kryje się pogarda, coś niby
śmiech szatański.”
„Jeśli pan jedzie do Gargilesse – powiadam – i ja się tam wybieram, moglibyśmy dalej
razem udać się w drogę.” – „Zgoda – odrzekł. – A cóż to jest to Gargilesse?” – „Więc pan tam
nie jedzie?” – „Nigdzie dziś nie jadę – brzmiała odpowiedź – i gotów jestem pojechać
wszędzie.”
Nie jestem przesądny, wie pan, a jednak żywo stanęły mi w pamięci historie, które mi
opowiadała moja piastunka, i zdjęła mnie jakaś niemądra nieufność, tak jakbym siedział w
kabriolecie ramię w ramię z szatanem. Patrzyłem krzywo na tę dziwną osobistość włóczącą
się bez żadnego celu przez góry i rzeki dla samej przyjemności narażania siebie, a może i
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mnie na niebezpieczeństwa – ja zaś, jak głupiec, dałem się namówić, by wsiąść do jego
piekielnych taczek.
Widząc, że nie odzywam się ani słowem, uznał za właściwe mnie uspokoić. „Dziwi pana
sposób, w jaki odbywam wędrówki po okolicy – powiedział – niech pan zatem wie, że
przyjeżdżam tu w celu założenia pewnego przedsiębiorstwa w miejscu, które wyda mi się po
temu najodpowiedniejsze. Mam kapitał do ulokowania, mój własny czy też cudzy, to zapewne
dla pana obojętne; jednakże mógłby pan swymi wskazówkami dopomóc mi do osiągnięcia
celu.” – „Chętnie – odpowiedziałem zupełnie uspokojony, widząc, że mówi rozsądnie – ale na
to, by móc panu dawać rady, musiałbym najpierw wiedzieć, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo
zamierza pan założyć.” – „Wystarczy całkowicie – odrzekł wymijająco – jeśli pan odpowie na
wszystkie moje pytania. Na przykład, jaka jest maksymalna siła rzeczułki, przez którą dopiero
co przejechaliśmy od tego właśnie miejsca aż do ujścia jej do rzeki Creuse?” – „Jest bardzo
nierównomierna: widział ją pan w chwili, gdy osiągnęła swoje minimum; ale wylewy jej
bywają częste i straszne. Jeśli pan chce zobaczyć największy młyn, niegdyś własność
klasztoru w Gargilesse, przekona się pan, jakie spustoszenie potrafi szerzyć ta rzeczułka,
jakim uszkodzeniom ulega nieustannie to stare przedsiębiorstwo i jakim szaleństwem byłoby
ryzykowanie tu znacznych wkładów.” – „Ale wielkie wkłady, proszę pana, ujarzmiają
rozkiełznane żywioły! Tam gdzie ubogie przedsiębiorstwo upada, zatryumfuje solidna i
potężna fabryka!” – „To prawda – odrzekłem – we wszystkich rzekach grube ryby połykają
drobne płotki.”
Nie odpowiedział nic na tę moją uwagę i towarzyszył mi nie przestając się wypytywać.
Obowiązek nakazywał mi uprzejmość, że zaś lubię się włóczyć, oprowadzałem go po okolicy.
Weszliśmy do paru młynów; rozmawiał z młynarzami, przyglądał się wszystkiemu uważnie i
wrócił do Gargilesse, gdzie przeprowadził rozmowę z merem i miejscowymi notablami, z
którymi na jego prośbę niezwłocznie go zapoznałem. Przyjął zaproszenie na obiad do
proboszcza, nie ceremoniował się, pozwalał wszystkim skakać dokoła siebie, dając do
zrozumienia, że jest w jego mocy oddać każdemu jeszcze więcej przysług, niż od niego
otrzyma.
Mówił mało, dużo słuchał i o wszystko się pytał, nawet o rzeczy, które nie wydawały się
mieć nic wspólnego z interesami: na przykład, czy ludność tutejsza jest szczerze pobożna czy
też zabobonna; czy mieszczanie lubią życie dostatnie, czy też odmawiają sobie wszystkiego
przez oszczędność; czy są z przekonania liberałami czy demokratami; z jakiego typu ludzi
składa się rada departamentu... sam nie wiem już o co. Kiedy się ściemniło, wziął
przewodnika i kazał się odprowadzić na noc do Pin; zobaczyłem go dopiero w trzy dni potem.
Przejeżdżał przez Châteaubrun i zatrzymał się przed moim progiem, by jak mówił,
podziękować mi za okazaną uprzejmość, w rzeczywistości jednak, jestem pewien, by zadać
mi jeszcze mnóstwo pytań.
„Wrócę tu za miesiąc – powiedział żegnając się ze mną – i zdaje się, że jednak wybiorę
Gargilesse. Jest to dość ożywiony ośrodek, okolica mi się podoba i myślę, że ta wasza
rzeczka, która pańskim zdaniem jest taka niesforna, da się poskromić bez trudu. Pociągnie to
za sobą mniejsze koszty, niż gdyby chodziło o Creuse; zresztą, to drobne niebezpieczeństwo,
jakie nam groziło, gdyśmy się przez nią przeprawiali, a które zdołaliśmy pokonać, zdaje się
świadczyć, że przeznaczeniem moim jest tu żyć i zwyciężać.”
To mówiąc nieznajomy pożegnał mnie. Był to pan Cardonnet.
W niespełna trzy tygodnie potem wrócił z mechanikiem Anglikiem i kilku robotnikami
tego samego fachu i od tego czasu nie przestał ryć się w ziemi, kamieniach i żelastwie w
Gargilesse. Pracuje zapamiętale, wstaje do dnia, ostatni kładzie się spać. Bez względu na
pogodę stoi w błocie po kolana, nie spuszczając ani na chwilę z oka swych robotników, zjadł
widać wszystkie rozumy, prowadzi równocześnie budowę dużej fabryki, domu mieszkalnego
z ogrodem i przyległościami, stawia budynki użytkowe, szopy, buduje tamy, mosty, szosy,
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jednym słowem, całe wspaniałe przedsiębiorstwo. Podczas jego nieobecności pośrednicy
traktowali w jego imieniu o kupno obiektu, on zaś na pozór nie wtrącał się wcale do tej
sprawy. Kupił drogo, toteż myślano z początku, że nie zna się wcale na interesach i że się dał
nabrać. Ludzie kpili z niego jeszcze bardziej, kiedy podniósł robotnikom dzienną płacę; kiedy
zaś, chcąc uzyskać od władz municypalnych pozwolenie na zmianę biegu rzeki zgodnie z
jego wolą, zobowiązał się, że wybuduje szosę, co go kosztowało mnóstwo pieniędzy,
powiedziano: „To wariat; te szaleńcze projekty doprowadzą go do ruiny.” Koniec końcem, ja
jednak myślę, że nie jest wcale od nich głupszy, i gotów jestem się założyć, że uda mu się tu
osiedlić i dobrze ulokować pieniądze. Zeszłej jesieni rzeczka mocno mu krzyżowała plany,
ale na szczęście tej wiosny zachowywała się bardzo spokojnie, zostanie mu więc dość czasu,
by zakończyć roboty, zanim nastaną deszcze, jeśli nie będzie jakichś niezwykłych burz w
ciągu lata. Robi wszystko na wielką skalę i wydaje na to więcej niż potrzeba, to prawda; ale
jeśli pali się, aby wykonać szybko to, co już rozpoczął, i jeśli ma środki i dobrą wolę, by
drogo opłacać ubogich robotników, cóż w tym złego? Wydaje mi się, iż zamiast zarzucać mu,
że ma źle w głowie, jak to robią jedni, albo że jest przebiegłym spekulantem, jak to czynią
drudzy, należałoby mu raczej podziękować, że wniósł w nasze strony dobrodziejstwa życia
przemysłowego. Skończyłem! Niechaj teraz z kolei wypowie się strona przeciwna.

IV

WIDMO

Zanim wieśniak, który w dalszym ciągu żuł chleb z zatroskaną miną, zebrał się na
odpowiedź, młodzieniec z wylaniem oświadczył panu Antoniemu, iż dziękuje mu za jego
opowiadanie i lojalne oświetlenie sprawy. Nie przyznając się, jakie stosunki łączą go z panem
Cardonnet, był ujęty sposobem, w jaki hrabia de Châteaubrun oceniał charakter sąsiada, dodał
więc jeszcze:
– Tak, panie hrabio, sądzę, że starając się znaleźć dobrą stronę każdej rzeczy jesteśmy
bliżsi prawdy, niż kiedy postępujemy odwrotnie. Chciwy spekulant z pewnością okazałby się
skąpym w pewnych szczegółach swego przedsiębiorstwa i wówczas mielibyśmy prawo
podejrzewać go o nieuczciwość. Lecz kiedy widzimy, że człowiek czynny i rozumny hojnie
wynagradza pracę...
– Chwileczkę, za pozwoleniem – przerwał mu wieśniak – zacni z was ludzie i obaj macie
dobre serca, chcę wierzyć, że tak jest, jeśli chodzi o tego młodzieńca, tak jak jestem tego
pewien, jeśli chodzi o pana Antoniego. Ale, bez obrazy, powiem, że nie potraficie w całej tej
sprawie widzieć dalej niż koniec własnego nosa. Posłuchajcie mnie. Przypuśćmy, że mam
dużo pieniędzy do ulokowania i zamierzam nie tylko wyciągnąć z nich godziwy i rozsądny
procent, jak wolno przecie każdemu, ale chcę podwoić lub potroić w krótkim czasie mój
kapitał. Nie byłbym przecie tak głupi, żeby zdradzić się z tym moim zamiarem przed ludźmi,
których z konieczności muszę doprowadzić do ruiny. Zacząłbym więc od tego, by ich sobie
zjednać, okazać swą hojność, i chcąc rozproszyć wszelkie podejrzenia starałbym się w razie
potrzeby wyrobić sobie opinię rozrzutnika i lekkoducha. Po czym miałbym już w ręku moich
dudków, poświęciwszy może sto tysięcy franków na te drobne przynęty. Sto tysięcy to
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wielkie słowo tutaj na wsi! Ale dla mnie, jeśli rozporządzam kilkoma milionami, to zaledwie
porękawiczne w tym interesie. Wszyscy mnie lubią, choć niektórzy śmieją się z mojej
naiwności; większość współczuje mi i darzy mnie szacunkiem. Nikt nie ma się przede mną na
baczności. Czas szybko leci, ale mój umysł galopuje jeszcze prędzej; zarzuciłem sieć, ryby
zaczynają się łapać: najpierw drobnica, płotki które połykam niespostrzeżenie, potem grube
ryby, aż wreszcie nic nie pozostanie!
– Co znaczą te wszystkie metafory? – zapytał pan Antoni wzruszając ramionami. – Jeżeli
będziesz nadal mówił takimi zagadkami, zasnę, jak cię kocham. No, spiesz się, już późno!
– To, co mówię, jest jasne jak słońce – ciągnął dalej wieśniak. – Z chwilą kiedy zrujnuję
wszystkie drobne przedsiębiorstwa, które robiły mi konkurencję, stanę się panem
potężniejszym niż pańscy przodkowie przed rewolucją, panie Antoni! Nie liczę się z prawem
i podczas gdy za najmniejsze wykroczenie każę aresztować jakiegoś biedaka, sam pozwalam
sobie na wszystko, co mi się podoba i co mi dogadza. Zabieram każdemu cały jego dobytek
(córki i żony na dokładkę, jeśli są w moim guście). Jestem panem wszystkich interesów i ode
mnie zależy materialny byt wszystkich obywateli w całym departamencie. Dzięki moim
talentom obniżyłem trochę cenę żywności; z chwilą jednak gdy wszystko jest już w moim
ręku, podnoszę ceny do woli i jeśli tylko mogę to robić bez narażania się, zagarniam i
ogładzam. Nie dość na tym, nie wystarcza zabić konkurencję: staję się wkrótce panem
pieniądza, który jest kluczem do wszystkiego. Jestem po cichu bankierem na wielką i małą
skalę; wyświadczam tyle przysług, że staję się wierzycielem wszystkich i wszyscy ode mnie
zależą. Wkrótce ludzie spostrzegają się, że przestali mnie lubić, rozumieją jednak, że należy
się mnie bać, i nawet najpotężniejsi liczą się ze mną, podczas gdy mali drżą i wzdychają
dokoła mnie. Ale że nie brak mi sprytu i znajomości życia, od czasu do czasu zdobywam się
na wielki gest. Ratuję z opresji kilka rodzin, przyczyniam się do utrzymania jakiegoś zakładu
dobroczynnego. W taki to sposób smaruję koło mojej fortuny, która toczy się tym szybciej,
gdyż zyskuję sobie znów sympatię. Przestałem uchodzić za poczciwego głupca, uważają, że
jestem dobry i wspaniałomyślny. Począwszy od prefekta departamentu aż do proboszcza
wiejskiego i od proboszcza aż do żebraka wszystkich mam w ręku; ale cała okolica cierpi i
nikt nie wie, z jakiego powodu. Żadna inna fortuna oprócz mojej nie powstanie, nawet średnia
zamożność się uszczupli, wysuszę bowiem wszelkie źródła dobrobytu, podniosę ceny na
artykuły pierwszej potrzeby, a obniżę je na przedmioty zbytku, czyli odwrotnie, niż być
powinno. Kupiec na tym straci, ale konsument także. Ja zaś będę się miał dobrze, dzięki
swoim bogactwom będę jedynym ratunkiem tak jednych, jak drugich. Ludzie powiedzą
wreszcie: „Co to się dzieje? Mali dostawcy są goli, a drobni nabywcy nie mają grosza przy
duszy. Jest więcej ładnych domów i widujemy piękniejsze stroje niż dawniej, a wszystko
kosztuje podobno taniej; ale mamy pustki w kieszeni. Ogarnęła nas gorączka życia na pokaz,
zjadają nas długi. Ale pan Cardonnet wcale tego nie chciał, on robi dużo dobrego i gdyby nie
on, zginęlibyśmy marnie. Służmy więc panu Cardonnet: niech zostanie merem, prefektem,
deputowanym, ministrem, królem, jeśli to możliwe, a będziemy uratowani!” W taki to
sposób, panowie, wyjechałbym na grzbietach innych, gdybym był panem Cardonnet, i jestem
pewien, że pan Cardonnet to właśnie zrobić zamierza. Powiedzcie teraz, że niesłusznie patrzę
na niego tak złym okiem, że kraczę jak kruk, że nic z tego, co przepowiadam, się nie stanie.
Dałby Bóg, byście mieli rację! Ale ja czuję, że z daleka nadciąga chmura gradowa. Jedna
tylko nadzieja mnie trzyma – to, że ta rzeczka będzie mądrzejsza od ludzi, że nie da się
okiełznać tym pięknym mechanizmom, które jej kładą w zęby, i że pewnego pięknego
poranku wierzgnie tym wszystkim fabrykom pana Cardonnet w nos tak mocno, że odechce
mu się z nią bawić i zabierze stąd swoje kapitały i wszystko, co za tym idzie. Teraz i ja
skończyłem. A jeśli wypowiedziałem zbyt śmiały sąd, niech Bóg, który mnie słyszał, mi
przebaczy!
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Wieśniak mówił z wielkim zapałem. Ogień głębokiego przekonania tryskał z jego jasnych
oczu, a uśmiech bólu i oburzenia błąkał się po drgających wargach. Podróżny przyglądał się
tej wyrazistej twarzy ocienionej gęstą szpakowatą brodą, twarzy, na której zmęczenie, wiatr i
słońce, a może i cierpienie wycisnęły swe piętno, i pomimo iż słowa jego sprawiały mu ból,
wydawał mu się piękny i podziwiał łatwość, z jaką bez ogródek wyrażał swoje myśli z
wrodzoną elokwencją, tchnącą szczerością i miłością prawdy; gdyż jeśli jego słowa, których
szorstkość złagodziliśmy trochę, były prostackie, a czasem nawet brutalne, z gestu jego
przebijała energia, a ton głosu nakazywał uwagę. Głęboki smutek ogarniał słuchaczy, podczas
gdy wieśniak z prostotą i nie licząc się z żadnymi względami kreślił portret wytrwałego i
bezdusznego bogacza. Wino nie podziałało na niego ani trochę, a ilekroć podniósł oczy na
młodzieńca, zdawał się zapuszczać wzrok aż na dno jego serca i brać go na surowe
przesłuchanie. Pan Antoni, nieco przytłoczony oparami wina, nie uronił jednak ani słowa z
tego przemówienia i poddając się jak zawsze przewadze tej duszy bardziej od niego hartownej
od czasu do czasu wzdychał ciężko.
A kiedy wieśniak zamilkł:
– Niech ci Pan Bóg przebaczy, jeśli go źle sądzisz, przyjacielu – rzekł wznosząc szklankę,
jakby ofiarowywał ją bóstwu – a jeśli odgadłeś prawdę, niechaj Opatrzność raczy odwrócić
podobną klęskę, zanim spadnie ona na głowy ubogich i słabych!
– Proszę mnie posłuchać, panie hrabio, i pan także, mój przyjacielu – wykrzyknął
młodzieniec ujmując w obie dłonie ręce swoich gospodarzy – Bóg, który słyszy każde ludzkie
słowo i czyta w ich sercach, wie, iż nie należy się lękać podobnych nieszczęść i że wasze
obawy są urojeniem. Znam człowieka, o którym mówicie, znam go dobrze; a choć twarz jego
jest zimna, charakter uparty, umysł czynny i potężny, ręczę wam, że intencje jego są szczere i
że potrafi użyć swej fortuny dla szlachetnych celów. Przyznaję, że jest coś przerażającego w
jego sile woli, i nie dziwię się, że jego nieugięta postawa mogła przyprawić was o zawrót
głowy, jakby jakaś nadprzyrodzona istota pojawiła się wśród waszych cichych pól; jednakże
ta siła ducha oparta jest na podstawach moralnych i religijnych, które sprawiają, że jeśli nie
jest najłagodniejszym i najuprzejmiejszym z ludzi, to w każdym razie jest jak najbardziej
sprawiedliwym i po królewsku hojnym.
– No, to tym lepiej, do kroćset! – odrzekł hrabia trącając szklanką o szklankę wieśniaka. –
Piję jego zdrowie i rad jestem, że mogę szanować człowieka, którego gotów byłem
przeklinać. A ty nie bądźże taki uparty i zawierz temu młodzieńcowi, który mówi, jakby z
książki czytał, i który więcej wie od nas obu. Przecież powiedział ci, że zna Cardonneta, że go
zna dobrze, czego chcesz jeszcze? Ręczy nam za niego. A więc możemy być spokojni. A
teraz, moi drodzy, chodźmy spać – dodał hrabia, zachwycony, że może przyjąć rękojmię za
człowieka, którego znał mało, od człowieka, którego nie znał wcale, nawet z nazwiska –
jedenasta bije, to niezwykle późna godzina.
– Pożegnam pana – rzekł podróżny – i odjadę prosząc o pozwolenie powrócenia tu
niebawem, by podziękować panu za tyle okazanej mi uprzejmości.
– Nie odjedzie pan dziś wieczór – wykrzyknął pan Antoni – to niemożliwe, deszcz leje jak
z cebra, drogi nie widać, ciemno choć oko wykol. Jeśli pan uprze się i odjedzie, nie chcę pana
już więcej widzieć na oczy.
Nalegał tak serdecznie, a burza rozszalała się istotnie z taką siłą, że młodzieniec zmuszony
był przyjąć ofiarowaną gościnę.
Sylwin Charasson, takie imię nosił paź zamku Châteaubrun, przyniósł latarnię i pan
Antoni, biorąc pod rękę podróżnego, poprowadził go poprzez gruzy swej siedziby w
poszukiwaniu jakiegoś zacisznego kąta.
Rodzina de Châteaubrun zamieszkiwała wszystkie piętra czworokątnej wieży; ale poza tą
częścią zamku, która ocalała, a którą świeżo odnowiono, znajdowała się po przeciwległej
stronie dziedzińca wieża – najstarsza, najwyższa, o najgrubszych murach, najbardziej oporna
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zniszczeniu część zamku; mieszczące się w niej jedna nad drugą sale miały kamienne
sklepienia, jeszcze masywniejsze niż w czworokątnej wieży. Czarna banda, która przed kilku
laty nabyła ten zamek, by go rozebrać, i która wywiozła stąd wszystko drzewo i wszystko
żelastwo aż do najmniejszych zawiasów od drzwi, nie zniszczyła wnętrza dolnych pięter i pan
Antoni kazał oczyścić i zamknąć jedno z nich; służyło mu ono w tych rzadkich wypadkach,
kiedy mógł udzielić komuś gościny. Był to dla poczciwca nie lada zbytek: trzeba było
wstawić drzwi i okna, umieścić łóżko i kilka krzeseł w pokoju, bez którego rodzina mogła się
łatwo obejść. Zdobył się na to z radością, tłumacząc Janilli: „Być dobrym to jeszcze za mało,
trzeba pomyśleć o tym, by móc dać przyzwoity nocleg bliźniemu.” A jednak kiedy
młodzieniec wszedł do tej strasznej feudalnej wieżycy, poczuł się jak w więzieniu, serce mu
się ścisnęło i byłby chętnie towarzyszył wieśniakowi, który wraz z Sylwinem Charasson
poszedł spać na świeżą słomę. Pan Antoni wszakże był tak dumny i rad, że pomimo
niedostatku może pochwalić się gościnnym pokojem, iż młodzieniec nie mógł odmówić
przyjęcia noclegu w tym ponurym średniowiecznym więzieniu.
Co prawda, na obszernym kominku palił się suty ogień, a posłanie, składające się z
górowatej pierzyny położonej na ogromnym sienniku wypchanym owsianymi plewami, nie
było bynajmniej do pogardzenia. Wszystko tu było ubogie i czyste. Młodzieniec odpędził
niebawem smutne myśli, które musiałyby opaść każdego, komu wypadłoby w podróży
znaleźć schronienie w podobnym miejscu, i pomimo huku piorunów, krzyku ptaków nocnych,
wstrząsającego oknami wycia wiatru i szmeru deszczu, pomimo iż szczury przypuszczały
wściekły szturm do drzwi jego pokoju, wkrótce zapadł w głęboki sen.
Jednakże sen jego zakłócały dziwne widzenia, a nawet nad ranem męczył go koszmar, tak
jakby było rzeczą niemożliwą spędzić noc w miejscu splamionym tajemnymi zbrodniami
feudalizmu i nie stać się pastwą dręczących wizji. Zdawało mu się, że do pokoju wszedł pan
Cardonnet, a kiedy młodzieniec usiłował zerwać się z łóżka, chcąc wybiec mu na spotkanie,
widmo dało rozkazujący znak, by się nie ruszał, po czym zbliżyło się do niego z obojętną
miną, padło mu na piersi, nie odpowiadając ani słowem na jego skargi, a jego kamienna twarz
nie zdradzała ani śladu litości nad męką, jaką zadawał swojej ofierze.
Przytłoczony tym potężnym ciężarem, uśpiony młodzieniec rzucał się na próżno przez
jakiś czas, który jemu zdawał się wiekiem, i zaczynał już rzęzić jak w agonii, kiedy wreszcie
udało mu się obudzić. Lecz chociaż wstawał już dzień, choć widział wyraźnie wnętrze wieży,
był nadal tak pod wrażeniem swego snu, że wciąż jeszcze miał przed oczami tę twarz
niewzruszoną, czuł brzemię ciała ciężkiego jak góra spiżowa, która przytłaczała jego
omdlewającą, zdruzgotaną pierś. Wstał i obszedł kilka razy pokój dokoła, po czym znów
położył się do łóżka; chociaż bowiem zamierzał wyjechać bardzo wcześnie, poczuł
przemożne znużenie. Ledwo jednak przymknął powieki, widmo znowu zaczęło go dusić, aż
wreszcie, czując, że ginie, młodzieniec krzyknął przerywanym głosem: „Ojcze, mój ojcze! Co
ci uczyniłem i czemu postanowiłeś być mordercą rodzonego syna?”
Obudził go dźwięk własnego głosu, a widząc, że mara znowu go prześladuje, pobiegł
otworzyć okno. Z chwilą gdy chłód poranku przeniknął do tego pokoju o niskim suficie, gdzie
panowała jakaś atmosfera letargu, zjawa pierzchła, młodzieniec zaś począł ubierać się z
pośpiechem, by uciec z miejsca, gdzie stał się igraszką tak okrutnych urojeń. Ale pomimo
wysiłków, aby uwolnić się od tego wrażenia, nie przestawała go przytłaczać bolesna udręka,
zaś „gościnny pokój” na zamku Châteaubrun wydał się jeszcze bardziej grobowy niż w
przeddzień. W szarym i ponurym świetle budzącego się dnia młodzieniec mógł wreszcie
zobaczyć przez okno całość zamczyska.
Była to w całym tego słowa znaczeniu kupa gruzów, wspaniałe jeszcze szczątki
wielkopańskiej siedziby, budowanej w różnych epokach. Na skraju dziedzińca obrosłego
gęstą trawą, w której nieliczna rodzina wydeptała zaledwie dwie czy trzy ścieżynki wiodące
od wielkiej do małej wieży i od studni do bramy wjazdowej, na wprost jego okna widniały
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walące się mury. Można w nich było rozpoznać fundamenty i rozmieszczenie kilku budowli,
między innymi wytwornej kaplicy, której szczyt uwieńczony piękną rozetą oplecioną
bluszczem trzymał się jeszcze jako tako. W głębi podwórza, którego środek zajmowała
ogromna studnia, wznosił się na wpół zburzony kadłub tego, co stanowiło niegdyś główną
część gmachu, właściwą siedzibę panów de Châteaubrun od czasów Franciszka I aż do
rewolucji. Budowla ta, ongiś okazała, teraz tylko bezkształtny szkielet przeświecający na
wszystkie strony, robiła wrażenie dziwnego chaosu, osunięcie się zaś wewnętrznych ścian i
stropów sprawiało, że szkielet ten wydawał się niepomiernie wysoki. Wieże, służące niegdyś
za klatki schodom o pięknej spiralnej linii, wielkie sale malowane al fresco, przepyszne,
rzeźbione w kamieniu obramowania kominów – niczego nie oszczędził młot niszczyciela;
nieliczne zaś szczątki tych wspaniałości, których nie można było dosięgnąć, by je zburzyć,
jakieś resztki bogato ornamentowanych fryzów, jakieś girlandy liści dłuta zręcznych
rzemieślników Odrodzenia, nawet tarcze z herbami Francji przecięte linią bastardów,
wszystko to rzeźbione w pięknym, białym kamieniu, którego czas nie zdołał jeszcze
przyćmić, przedstawiało smutny widok dzieła sztuki oddanego na pastwę brutalnym prawom
bezwzględnej konieczności.
Kiedy spojrzenie młodego Cardonnet przeniosło się znowu na małą wieżę, gdzie
zamieszkiwał teraz ostatni potomek znakomitego i bogatego rodu, przejęło go współczucie na
myśl, że żyje tam młoda dziewczyna, której pradziad posiadał cały zastęp paziów, wasali,
sfory psów, kosztowne konie, podczas gdy przyszła spadkobierczyni tych przeraźliwych ruin
chodzi może jak księżniczka Nauzykaa prać sama bieliznę do źródła.
W chwili gdy myśl ta mu się nasunęła, dostrzegł, że na najwyższym piętrze czworokątnej
wieży otwiera się małe okrągłe okienko i głowa kobieca osadzona na najpiękniejszej szyi,
jaką można sobie wyobrazić, wychyliła się, jakby chcąc powiedzieć coś osobie stojącej na
dziedzińcu. Emil Cardonnet, chociaż należał do pokolenia krótkowidzów, miał doskonały
wzrok, odległość zaś nie była tak znaczna, by nie mógł dojrzeć rysów tej wdzięcznej, jasnej
główki, której nieco splątane włosy rozwiewał wiatr. Wydała mu się taką, jaką była w istocie:
głową anioła opromienioną świeżym urokiem młodości, łagodną i szlachetną zarazem.
Dźwięk jej głosu, który do niego dolatywał, był pełen czaru, a wymowa nacechowana
wytwornością.
– Janie – mówiła – chyba deszcz padał przez całą noc? Popatrz tylko, woda zalała
dziedziniec! A z mojego okna wszystkie łąki wyglądają jak stawy.
– Istny potop, moje dziecko – odpowiedział z dołu wieśniak, który zdawał się być zażyłym
przyjacielem całej rodziny – prawdziwie wodna nawałnica! Nie wiem, czy to nad nami, czy
gdzie indziej oberwała się największa chmura, ale nigdy jeszcze nie widziałem, żeby było tak
pełno wody w studni.
– Drogi pewnie zerwane, lepiej zostańcie u nas, Janie. Czy ojciec mój się obudził?
– Jeszcze nie, Gilberto, ale stara Janilla jest już na nogach.
– Bądź tak dobry i poproś, żeby do mnie przyszła, mój drogi. Chcę ją o coś zapytać.
– Już do niej biegnę.
Okienko się zamknęło, a młoda dziewczyna zdawała się nie widzieć, że okno podróżnego
jest otwarte, on zaś stał w nim, wpatrzony w nią jak w obraz.
W chwilę potem był już na dziedzińcu; deszcz istotnie wyżłobił strumyki tam, gdzie
przedtem biegły ścieżki. W stajni zastał Sylwina Charasson; czyszcząc konie gościa i swego
pana, dzielił się uwagami o następstwach burzliwej nocy z wieśniakiem, którego imię Emil
Cardonnet poznał wreszcie. Człowiek ów wzbudził w nim w przeddzień jakiś dziwny
niepokój, tak jakby nosił w sobie jakąś fatalną tajemnicę. Młodzieniec zauważył, że pan
Antoni nie nazwał ani razu wieśniaka po imieniu i że kiedy Janilla miała je już kilkakrotnie na
końcu języka, powstrzymał ją ostrzegawczym spojrzeniem.
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Nazywano go na przemian: przyjacielem, kolegą, „starym”; zdawało się, że jego imię jest
sekretem, którego nie chciano zdradzić. Kim był ów człowiek o wyglądzie i mowie
wieśniaka, który w swych ponurych przewidywaniach potrafił sięgać wzrokiem tak daleko, a
którego surowa krytyka mierzyła tak wysoko?
Emil usiłował nawiązać z nim rozmowę, na próżno; zachowywał jeszcze większą niż
wczoraj powściągliwość, a kiedy młodzieniec zapytał go o szkody wyrządzone przez burzę,
odpowiedział krótko:
– Radzę panu nie tracąc czasu jechać do Gargilesse, jeśli chce pan jeszcze przedostać się
przez mosty, bo niedalej jak o drugiej po południu będzie tam w z w ó d do stu diabłów.
– Co to znaczy? Nie rozumiem tego słowa.
– Nie wie pan, co to wzwód? No to pan się dowie dziś jeszcze i zapamięta pan na całe
życie. Żegnam pana, niech pan jedzie jak najprędzej, pańskiego przyjaciela Cardonnet czeka
dziś nieszczęście.
To powiedziawszy oddalił się nie dodając ani słowa. Zdjęty niejasnym lękiem, Emil
własnoręcznie osiodłał konia i rzucając srebrną monetę Sylwinowi rzekł:
– Mój chłopcze, powiedz swemu panu, że wyjeżdżam bez pożegnania, ale powrócę
niebawem podziękować za okazaną mi uprzejmość.
Wyjeżdżał już z bramy, kiedy nadbiegła Janilla, aby zagrodzić mu drogę. Chciała obudzić
pana Antoniego; panienka się ubiera, śniadanie będzie gotowe za chwilę; drogi zanadto
rozmokły; deszcz zaraz znowu zacznie padać. Młodzieniec wymówił się od tych wszystkich
grzeczności nie szczędząc podziękowań i wręczył jej również upominek, który przyjęła z
wielkim zadowoleniem. Nie zdążył jednak jeszcze dotrzeć do podnóża pagórka, kiedy
usłyszał za sobą tętent kopyt końskich dzwoniących o bruk. Był to Sylwin Charasson, który
siedząc oklep na klaczy pana Antoniego, trzymając zamiast uzdy kawałek sznura wsuniętego
między zęby konia, dopędzał go co tchu.
– Przeprowadzę pana – krzyknął mijając go – panna Janilla powiada, że pan „zabije się na
śmierć”, jeśli pan nie zna drogi, i to święta prawda!
– Doskonale, tylko wybieraj najkrótszą – odrzekł młodzieniec.
– Niech pan będzie spokojny – zapewniał go wieśniaczy paź.
I używając sabotów zamiast ostróg wprawił w wyciągniętego kłusa łęgowatego konia,
którego rozdęty brzuch, wypchany sianem bez dodatku owsa, dziwnie odcinał od
zapadniętych boków i cienkiej szyi.

V
WZWÓD

Dzięki stromiźnie stoków, nad którymi górował zamek Châteaubrun, młodzieniec oraz
jego nowy przewodnik znaleźli się wkrótce na równinie i żaden większy potok nie przeciął im
drogi. Ale mijając co koń wyskoczy wypełnione po brzegi bajorko chłopiec zawołał
spoglądając w bok zdziwionym wzrokiem:
– Tyle wody w Font-Margot! Co to się musi dziać tam w dole. Ciężko będzie przeprawić
się przez rzekę. Śpieszmy się, proszę pana!
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To mówiąc, puścił galopem swego wierzchowca, który pomimo wadliwej budowy i
szerokich płaskich kopyt, obrośniętych niby frędzlą długim, wlokącym się po ziemi włosem,
brnął poprzez nierówności terenu pewnie i z podziwu godną zręcznością.
Rozległa równina w tej okolicy tworzy szerokie płaskowzgórza poprzecinane wąwozami, a
ich głębokie i strome zbocza to istne góry, z których trzeba zstępować i na które trzeba się
wspinać. Mniej więcej po godzinie jazdy nasi podróżni znaleźli się na wprost dolinki
Gargilesse i przed oczami ich roztoczył się czarowny widok. Wieś Gargilesse zbudowana na
stożkowatym jak głowa cukru wzgórzu, na szczycie którego wznosił się ładny kościół i stary
klasztor, zdawała się wyrastać z głębi przepaści, na dnie zaś najgłębszej z nich skupiły się
obszerne budowle, nowe i okazałe. Chłopiec wskazał je Emilowi:
– Widzi pan, to są zabudowania pana Cardonnet.
Emil, który studiował prawo w Poitiers, a wakacje spędzał w Paryżu, po raz pierwszy
dotarł do okolicy, gdzie ojciec jego od roku próbował zakładać wielkie przedsiębiorstwo.
Widok ten wydał mu się wspaniały; poczuł wdzięczność dla rodziców, że potrafili znaleźć
miejsce, gdzie przemysł mógł się rozwijać nie skazując poezji na wygnanie.
Musieli przejechać jeszcze kilka kroków płaskowzgórzem, zanim dotarli do miejsca, gdzie
zaczynał się stok, mogli więc objąć spojrzeniem wszystkie szczegóły krajobrazu. W miarę jak
się zbliżali, Emil znajdywał w nim coraz to nowe uroki, a klasztor-zamek Gargilesse,
sterczący dumnie na skale nad przedsiębiorstwem Cardonnet, był jakby dekoracją wzniesioną
umyślnie dla ukoronowania całości. Zbocza wąwozu, do którego wpadała spieniona
rzeczułka, pokryte były hojnie roślinnością i młodzieniec, mimo woli pochłonięty widokiem
swego nowego dziedzictwa, zauważył z przyjemnością, że choć trzeba było dokonać dużych
cięć, aby założyć siedzibę w miejscu tak ocienionym, oszczędzono jednak wiele wspaniałych
starych drzew stanowiących najpiękniejszą jej ozdobę.
Siedziba ta, położona nieco na tyłach fabryki, była wygodna, pełna wykwintnej prostoty,
choć bogata, firanki zaś w większości okien świadczyły, że była już zamieszkała. Otaczał ją
piękny ogród wznoszący się tarasami nad rzeką, z daleka już mieniły się żywymi barwami
kwitnące rośliny, które jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zastąpiły pnie wierzb i
piaszczyste łachy ciągnące się niegdyś wzdłuż tych brzegów. Serce młodzieńca zabiło głośno,
kiedy zobaczył postać kobiety schodzącej ze stopni nowoczesnego pałacyku i kroczącej
zwolna wśród swoich ulubionych kwiatów – była to bowiem jego matka. Wyciągnął ręce i
wymachiwał czapką, aby zwrócić na siebie jej uwagę, ale na próżno. Pani Cardonnet
pochłonięta była przeglądem swych prac ogrodniczych; oczekiwała syna dopiero wieczorem.
Na bardziej odsłoniętym brzegu Emil ujrzał dobrze rozplanowane i skomplikowane
zabudowania fabryczne i krzątających się robotników pośród bezładnych stosów wszelkiego
rodzaju materiałów budowlanych. Było ich może z pięćdziesięciu; jedni piłowali kamienie,
inni mieszali wapno z piaskiem, ci obciosywali belki, tamci ładowali wozy zaprzężone w
olbrzymie konie. Jeźdźcy musieli z konieczności zjeżdżać stępa po stromiźnie, Sylwin mógł
więc zabrać głos:
– A co, jaki to ciężki zjazd, prawda, proszę pana? Niech pan mocno trzyma wodze swojej
szkapy! Pan Cardonnet powinien musowo wymościć drogę, żeby nasi ludzie mogli zjeżdżać
do jego fabryki. Proszę tylko popatrzeć, jakie piękne drogi porobił z tamtej strony! A jakie
ładne mosty! Całe z kamienia, tak! Przedtem trzeba było latem zdrowo nogi zamoczyć, żeby
przejść przez rzekę, a zimą to w ogóle ani rusz. Ludzie powinni ziemię przed tym
człowiekiem całować, gdzie tylko stąpnie.
– Nie myślisz więc o nim tak źle jak twój przyjaciel Jan?
– Och, Jan! Jan! Nie trzeba wiele zważać na to, co on gada. Ma on swoje kłopoty i czarno
patrzy na wszystko od pewnego czasu, chociaż to niezły człowiek, przeciwnie. Ale to tylko on
jeden tak mówi na całą okolicę; tak to wszyscy bardzo trzymają z panem Cardonnet. Ten
przynajmniej nie jest skąpy. Może trochę twardy w mowie, zmorduje czasem robotników, ale
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co tam! Trzeba widzieć, jak płaci, a choćby człowiek miał paść trupem przy robocie, jak mu
dobrze płacą, powinien być kontent; prawda, proszę pana?
Młodzieniec stłumił westchnienie. Nie podzielał całkowicie zapatrywań pana Sylwina
Charasson na system kompensaty ekonomicznej, a choć szczerze pragnął pochwalać
wszystko, co robił jego ojciec, nie mógł zrozumieć, jak płaca może wynagrodzić utratę
zdrowia lub życia.
– Dziwię się, że jeszcze nie stoi robotnikom nad karkiem – dodał naiwnie i bez złośliwości
paź z Châteaubrun – bo nie ma zwyczaju dawać im ani chwili wytchnienia. Nie ma co mówić,
ten potrafi poganiać! To nie tak jak nasza jejmość Janilla, co ciągle wrzeszczy, a nic nikomu
zrobić nie da. On niby się wcale nie rusza, ale można by przysiąc, że oczami robotę popycha.
Niech tylko robotnik trochę sobie pogada albo odłoży motykę, żeby zapalić fajkę, czy
zdrzemnie się kapkę koło południa, w największy gorąc: „Dobrze – powiada i wcale się nie
gniewa – niewygodnie ci tu palić albo spać, idź do domu, będzie ci lepiej.” I tyle. Nie
przyjmie go do roboty przez tydzień, a jak go złapie drugi raz, to przez dwa tygodnie, a jak
trzeci, to już koniec raz na zawsze...
Emil westchnął znowu; poznawał w tych szczegółach nieubłaganą surowość ojca, musiał
wrócić myślą do celu zamierzonego przez pana Cardonnet, by pogodzić się ze środkami,
jakich używał.
– O, do licha, otóż i on! – wykrzyknął chłopiec wskazując ręką pana Cardonnet, którego
ciemno odziana wysoka postać rysowała się na przeciwnym brzegu. – Patrzy na rzekę; może i
on się boi wzwodu, chociaż ma zwyczaj powtarzać, że to bzdury!
– A więc wzwód to znaczy przybór wody? – zapytał Emil, który zaczynał rozumieć
znaczenie tego słowa.
– Tak, proszę pana, to coś niby trąba, co to bywa czasem, jak jest wielka burza. Ale burza
przeszła, wzwodu jakoś nie widać, Jan musi źle tym razem przepowiedział. Swoim
porządkiem, widzi pan, jaka mała woda! Prawie suche dno widać od wczoraj, a to zły znak.
Przeprawiajmy się co tchu, to może przyjść lada chwila.
Zdwoili tempo i przebyli z łatwością w bród pierwszą odnogę rzeczki. Jednakże
wierzchowcowi, który z wysiłkiem wspiął się na nieco stromy brzeg wysepki, pękł przy tym
popręg; Emil musiał więc zeskoczyć i usiłował umocować siodło. Nie było to rzeczą łatwą i
w pośpiechu, chcąc jak najprędzej powitać rodziców, Emil zrobił to niezręcznie; supeł, który
dopiero co zawiązał, rozluźnił się, z chwilą gdy włożył nogę w strzemię, i Charasson musiał
obciąć kawałek sznura służącego mu za wodze, by umocnić tę reperację. Wszystko to zajęło
im trochę czasu i odwróciło uwagę od katastrofy, której się Sylwin obawiał. Wysepka była
zarośnięta gęstą łoziną zasłaniającą przed nimi wszystko na dziesięć kroków.
Nagle rozległ się jakiś ryk, podobny do przeciągłego grzmotu, i zbliżał się z niezmierną
szybkością w ich stronę. Emil nie rozumiejąc, skąd pochodzi ten huk, spojrzał na pogodne
niebo nad głową, chłopiec jednak zbladł jak płótno.
– Wzwód! – krzyknął. – Wzwód! Uciekajmy! Przemknęli galopem przez wysepkę, ale
zanim wydostali się z łoźniaka, waliły już ku nim strumienie żółtawej, spienionej wody.
Kiedy stanęli nad potokiem zalewającym z szaloną szybkością okoliczne tereny, woda sięgała
już koniom po brzuch.
Emil chciał ryzykować przeprawę, ale przewodnik uczepił się jego ręki.
– Nie, proszę pana, nie! – wykrzyknął. – Za późno. Niech pan zobaczy siłę potoku, jakie
belki unosi! Ani człowiek, ani zwierzę się przed nim nie obroni. Zostawmy szkapy, może one
potrafią się wydostać swoim rozumem; ale dusz chrześcijańskich ryzykować nie wolno.
Widzi pan, zerwało już kładkę, do diabła! Niech pan robi to co ja, inaczej będzie po panu.
To mówiąc Charasson, któremu woda sięgała już do ramion, zaczął zwinnie wdrapywać
się na drzewo. Emil, widząc rozszalały, z każdą sekundą wzbierający potok, zrozumiał, że
odwaga byłaby tu szaleństwem; pomyślał o matce i poszedł za przykładem małego wieśniaka.
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– Nie tu, proszę pana, nie tu! – krzyczał chłopak wisząc, że Emil wdrapuje się na osikę. –
To za słabe, woda porwie ją jak słomkę. Na miłość boską, niech pan przyjdzie do mnie, niech
pan uchwyci się mego drzewa!
Emil uznając słuszność upomnień Sylwina, który pomimo strachu nie tracił ani
przytomności umysłu, ani chwalebnej chęci ratowania bliźniego od zguby, dopadł potężnego
dębu, którego uczepił się chłopiec, i niebawem zdołał usadowić się tuż koło niego na mocnym
konarze, o kilka stóp nad wodą. Musieli jednak wkrótce ustąpić przed rozjuszonym żywiołem,
który wciąż przybierał na sile; i wdrapując się kolejno z gałęzi na gałąź udało im się uniknąć
topieli.
Kiedy powódź osiągnęła punkt kulminacyjny, Emil siedział już tak wysoko na drzewie,
które mu dało schronienie, że widział wszystko, co dzieje się w dolinie. Krył się, jak mógł, w
listowiu, by go nie poznano z okien domu, i nakazywał milczenie Sylwinowi, który chciał
wzywać pomocy; lękał się bowiem, że rodzice, a zwłaszcza matka, przeżywaliby śmiertelny
niepokój, gdyby wiedzieli, że jest tutaj i w jakim znalazł się położeniu. Widział ojca, który nie
przestając obserwować postępów wzwodu cofał się powoli, w miarę jak woda przybierała w
ogrodzie i zalewała całą fabrykę. Zdawało się, że z żalem ustępuje przed tym kataklizmem,
który tak dotąd lekceważył i udawał, że jeszcze lekceważy. Widać go było teraz, jak stał w
oknie swego domu przy pani Cardonnet, podczas gdy rozproszeni wokoło robotnicy uciekli
na wzgórze, pozostawiając kurtki i narzędzia w mule. Kilku z nich, których ten potop
zaskoczył na dolnych piętrach fabryki, wdrapało się co rychlej na dach; a jeśli roztropniejsi
cieszyli się w duchu, że ta katastrofa przedłuży im dobrze płatne zarobki, to większość jednak
poddawała się naturalnemu uczuciu przerażenia widząc owoce swych trudów stracone lub
zagrożone.
Kamienie, świeżo otynkowane ściany, niedawno związane belki, wszystko, co nie stawiało
dostatecznego oporu, pływało wśród spienionych wirów; ledwo ukończone mosty runęły,
oderwane od świeżo wymoszczonych szos, które nie były w stanie ich utrzymać; ogród
zalewała do połowy woda i widać było, jak okna cieplarni, skrzynki z kwiatami i taczki
ogrodnika płyną i znikają szybko wśród drzew.
Naraz usłyszano głośny krzyk dolatujący z fabryki. Prąd zepchnął olbrzymi ładunek
budulca na części napędowe głównej machiny i zdawało się, że cały gmach, wstrząśnięty w
posadach, runie do wody. Na szczycie dachu schroniło się co najmniej dwanaście osób,
przeważnie kobiety i dzieci. Wszystkie krzyczały i płakały. Emil czuł, że oblewa go zimny
pot. Obojętny na niebezpieczeństwo, które mu groziło, gdyby dąb został wyrwany z
korzeniami, lękał się tylko o los tych oszalałych ze strachu rodzin. Miał już skoczyć do wody,
by popłynąć im na ratunek, kiedy usłyszał potężny głos ojca wołającego z ganku przez tubę:
– Nie ruszać się! Kończą zbijać tratwę, jesteście bezpieczni.
Tak przemożny był wpływ pana, że wszyscy się uspokoili i nawet Emil instynktownie
poddał się jego woli.
Po drugiej stronie wysepki roztaczał się również rozpaczliwy obraz. Chłopi gonili za
rozproszonym bydłem, kobiety za uciekającymi w popłochu dziećmi. Rozdzierające krzyki
skierowały uwagę Emila w pewien punkt, który zasłaniały przed nim zarośla; wkrótce jednak
zobaczył wyłaniającą się nie opodal przeciwległego brzegu postać silnego mężczyzny, który
płynął ratując dziecko. Prąd był tu mniej gwałtowny niż po drugiej stronie na wprost fabryki,
a jednak pływak walczył z nieopisanym trudem i fala kilkakroć całkowicie go nakryła.
– Proszę mu pomóc! – wykrzyknął Emil wzruszony do łez, gotów raz jeszcze zeskoczyć z
drzewa.
– Ależ nie, proszę pana, co znowu! – wrzasnął Charasson przytrzymując go z całych sił. –
Proszę patrzeć, przepłynął nurt, jest uratowany, nie płynie już, idzie po błocie. Co się ten
biedak namęczył! Ale dziecko żyje, płacze, krzyczy wniebogłosy. Nieboraczek! Cicho bądź,
nie krzycz, już po wszystkim! Uwaga, proszę popatrzeć, niech mnie diabli wezmą, jeśli to nie
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Jan wyłowił z wody tego pędraka! Tak, proszę pana, to Jan! Zuch z niego! Niech pan
popatrzy teraz, jak mu ojciec dziękuje, jak matka całuje go po nogach; a nie można
powiedzieć, żeby były czyste te jego nogi! Tak, proszę pana! Jan to złote serce, takiego
drugiego nie ma na świecie. Gdyby wiedział, że tu jesteśmy, przyszedłby nas stąd wydostać,
ręczę za to! Mam ochotę go zawołać.
– Ani mi się waż. Jesteśmy bezpieczni, a on by się znów narażał. Tak, widzę, że to
człowiek godny szacunku. Czy jest krewnym tego dziecka i rodziców?
– Nie, proszę pana. Ten człowiek nazywa się Michaud i ani mu brat, ani swat, mnie on
także nie krewny; ale niech się tylko gdzie nieszczęście przytrafi, można się założyć, że Jan
się tam znajdzie. Gdzie nikt się nie odważy, tam on biegnie, choćby mu nic z tego nie
przyszło, choćby go nawet za to szklanką wina nie poczęstowano. A jednak, Bogu tylko
wiadomo, że Jan nie powinien przebywać w tej okolicy, że tu nie miejsce dla niego.
– Czy grozi mu w Gargilesse jakie niebezpieczeństwo poza tym, że może się utopić tak jak
każdy?
Sylwin nie odpowiedział i zdawał się żałować, że się, wygadał.
– Woda już trochę opada – rzekł, by odwrócić uwagę Emila – za jakie dwie godziny
moglibyśmy wrócić, skądeśmy przyszli, bo zanim będzie można się przeprawić do pana
Cardonnet, to potrwa jeszcze co najmniej sześć godzin.
Ta perspektywa nie była zbyt pocieszająca, niemniej jednak Emil, który za nic na świecie
nie chciał przestraszyć rodziców, poddał się bez szemrania. Ale nie upłynęło nawet pół
godziny, a już nowa okoliczność skłoniła go do zmiany planów. Woda cofała się dość szybko
z krańcowych punktów, na które wtargnęła; po drugiej zaś stronie jeziora, jakie powstało
między wysepką a domem jego ojca, ujrzał dwa konie: jeden całkiem bez uprzęży, drugi
osiodłany i okiełznany, które robotnicy odprowadzali w kierunku domu.
– To nasze konie, proszę pana – rzekł Sylwin Charasson – jak Boga kocham, nasze konie!
Uciekły nam! Moja biedna szkapa, myślałem, że już utonęła w Creuse! A to się pan Antoni
ucieszy, jak mu przyprowadzę jego Latarnię! Zasłużyła sobie na dobrą miarę owsa i może
Janilla nie odmówi jej choć paru ziarenek. A pański Karosz, nie cieszy się pan, że jeszcze
chodzi po świecie? Widać i on niezgorzej potrafi pływać.
Emil zmiarkował błyskawicznie, co się teraz stanie. Pan Cardonnet nie znał wprawdzie
jego konia, kupiony był bowiem w drodze; ale z pewnością rozwiążą tłumoczek, zorientują
się wkrótce, że to jego własność, i pierwszą myślą rodziców będzie, że syn zginął. Od razu
postanowił dać znać o sobie i po wielu daremnych wysiłkach, by przekrzyczeć huk
bynajmniej jeszcze nieuśmierzonego potoku, zdołał podać do wiadomości zbiegów
skupionych na dachu fabryki, że jest tutaj i że należy niezwłocznie powiadomić o tym
państwa Cardonnet. Nowina pobiegła z ust do ust poprzez miejsca, gdzie schronili się
powodzianie, tak szybko, jak tylko Emil mógł tego pragnąć, i wkrótce zobaczył matkę,
stojącą w oknie i powiewającą chusteczką, oraz ojca, który w towarzystwie dwóch silnych
mężczyzn wsiadł na tratwę i z determinacją kierował się w stronę głównego nurtu. Emilowi
udało się go od tego odwieść, krzyczał, choć wiele słów nie dolatywało, i musiał kilkakrotnie
powtarzać, że jest bezpieczny, że należy jeszcze poczekać, zanim będzie można dostać się do
niego, i że najpilniejszą sprawą jest uwolnienie robotników uwięzionych w fabryce. Wszystko
stało się po jego myśli, a kiedy przestał już drżeć o życie innych, zeskoczył z drzewa, wszedł
po pas w wodę i ruszył na spotkanie tratwy, podtrzymując małego Sylwina i pilnując, aby
chłopiec nie stracił gruntu pod nogami. W trzy godziny po tej żywiołowej katastrofie Emil i
jego przewodnik siedzieli już przy sutym ogniu. Pani Cardonnet obsypywała syna
pieszczotami, przy czym niejedna łza spadła na jego czoło, a paź z Châteaubrun, otoczony
takimi samymi jak Emil względami, opowiadał z pewną przesadą o pokonanych przez nich
obu niebezpieczeństwach.
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Emil uwielbiał matkę. Było to jak dotąd najsilniejsze uczucie w jego życiu. Nie widział jej
od wakacji wspólnie spędzonych w Paryżu, z dala od nieustannego przymusu i oschłego
zrzędzenia Cardonneta, pana i władcy ich obojga. Oboje cierpieli pod brzemieniem jarzma,
które dźwigali, i rozumieli się na tym punkcie, choć się nigdy nawzajem do tego nie
przyznali. Łagodna, kochająca i słaba pani Cardonnet czuła, że syn jej odziedziczył po ojcu
znaczną część jego energii i stanowczości, miał jednak przy tym serce szlachetne i tkliwe, co
wróżyło mu wiele zgryzot, gdyby te dwie hartowne natury starły się w kwestiach, co do
których miały odmienny sąd. Toteż ukrywała starannie wszystkie niedole własnego życia
bacząc, by nigdy nie zdradzić się z nimi przed synem, jedynym jej szczęściem i najdroższą
pociechą. Choć w głębi serca uważała, że mąż nie ma prawa obrażać jej uczuć i gnębić jej bez
przerwy, z pozornym poddaniem znosiła swój los, jakby uświęcały go prawa natury i religia.
Przykład jej biernego posłuszeństwa sprawił, że i Emil instynktownie przyjął podobną
postawę, gdyby nie to, rozum byłby od dawna nakazał mu wyzwolenie się spod tej tyranii.
Widząc wszakże, jak wszyscy, z matką na czele, ustępują na pierwsze skinienie ojcowskiej
woli, nie przyszło mu jeszcze do głowy, że może i powinno być inaczej. Jednakże
przytłaczająca atmosfera despotyzmu, w której wzrastał, sprawiła, że od dzieciństwa skłonny
był do melancholii; dręczyło go nieokreślone cierpienie, lecz rzadko zastanawiał się nad jego
przyczyną. Zgodnie z prawem natury dzieci przyjmują zawsze na opak nauki, które obrażają
ich uczucia; toteż Emil od najmłodszych lat przejął z otaczających go okoliczności wręcz
odwrotne bodźce niż te, których życzyłby sobie jego ojciec.
Skutki tego naturalnego i nieuniknionego antagonizmu oświetlone będą tak jaskrawo przez
fakty opisane w tej historii, że byłoby rzeczą zbędną tłumaczyć je zawczasu.
Odczekawszy, aż matka ochłonie trochę po przebytych wzruszeniach, Emil podążył za
ojcem, który wzywał go, by wspólnie z nim stwierdził skutki katastrofy. Pan Cardonnet
okazywał spokój wyższy ponad wszelkie niepowodzenia i choćby odczuwał najgłębszą
przykrość, nie dawał tego poznać po sobie. W milczeniu przeszedł przez podwójny szpaler
chłopów, którzy przyszli zaspokoić swą ciekawość i uczynić sobie widowisko z jego
nieszczęścia. Jedni patrzyli obojętnie, niektórzy ze szczerym przejęciem, większość z tą
utajoną, ale nieprzepartą satysfakcją, którą biedak roztropnie tłumi w sobie, ale którą
niewątpliwie odczuwa, kiedy widzi, jak rozszalałe żywioły godzą z taką samą siłą w bogacza
jak w niego. Wszyscy ci wieśniacy ponieśli jakąś stratę wskutek powodzi: ten niewielki zbiór
siana, ów część warzywnika, inny owcę, kilka kur lub kupę chrustu, straty drobne w istocie,
ale stosunkowo równie dotkliwe jak te, które poniósł bogaty przemysłowiec. A jednak na
widok zniszczenia tej pięknej, niegdyś kwitnącej posiadłości nie mogli się oprzeć uczuciu
lęku, tak jakby bogactwo miało w sobie coś, co samo przez się godne jest szacunku, pomimo
zazdrości, którą wzbudza.
Pan Cardonnet nie czekał z rozpoczęciem robót, aż woda całkiem ustąpi. Wysłał ludzi na
wszystkie strony w pogoń za materiałami budowlanymi, które porwał prąd. Uzbroił
robotników w szpadle i motyki, by uprzątnęli naniesiony muł i siano tamujące dostęp do
fabryki, a kiedy można się tam było już dostać, wszedł na czele swoich ludzi, aby nie
przejmować się na próżno przesadnymi lamentami, których pod pierwszym wrażeniem nie
omieszkaliby podnieść świadkowie.
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Weź ołówek, Emilu – powiedział przemysłowiec do syna; młodzieniec poszedł za nim w
obawie, że ojcu może grozić jakieś niebezpieczeństwo – tylko nie pomyl się w cyfrach, które
ci podyktuję... Raz... dwa... trzy koła połamane... upusty woda porwała... wielka turbina
uszkodzona... trzy tysiące... pięć... siedem albo osiem... Weźmy maksimum: to w interesach
najpewniejsze... Pisz: osiem tysięcy franków... Grobla zerwana?... to dziwne!... Pisz:
piętnaście tysięcy... Trzeba ją będzie zbudować od nowa z cementu romańskiego... O, tu jest
skrzywienie... Pisz, Emilu... czy już napisałeś?...
W taki to sposób przez całą godzinę sporządzał pan Cardonnet wykaz strat i przyszłych
wydatków, a kiedy polecił synowi je podsumować, zniecierpliwiony wzruszał ramionami
widząc, że czy to przez roztargnienie, czy brak wprawy, młodzieniec nie wywiązuje się z
polecenia tak szybko, jakby sobie tego ojciec życzył.
– Skończyłeś? – zapytał po kilku minutach skupionego oczekiwania.
– Tak, ojcze... Wynosi to około osiemdziesięciu tysięcy franków...
– Około? – spytał znów pan Cardonnet marszcząc brwi. – Co znaczy to słowo?
I utkwiwszy w niego przenikliwy i drwiący wzrok dodał:
– No, widzę, żeś trochę zdrętwiał od tego siedzenia na drzewie. Ja obliczyłem przez ten
czas na pamięć i muszę ci powiedzieć z przykrością, że skończyłem obrachunki, zanim ty
zatemperowałeś ołówek. Będzie trzeba znów ponieść wydatki na sumę osiemdziesiąt jeden
tysięcy pięćset franków.
– To dużo! – odrzekł Emil starając się poważną miną pokryć zniecierpliwienie.
– Ten strumyczek jest gwałtowniejszy, niż przypuszczałem – ciągnął dalej pan Cardonnet
z takim spokojem, jakby dokonywał oceny strat, które go osobiście nie dotykały – ale
naprawa nie potrwa długo. Hej! jest tam kto... Beleczka utknęła tu pomiędzy dwoma kołami i
woda nią kołacze... Wyjmijcie ją, a żywo, bo mi się koła złamią.
Usłuchano go skwapliwie, ale zadanie było trudniejsze, niż się zdawało. Machina z całą
siłą zatrzymywała tę przeszkodę, co groziło połamaniem się kół. Kilku ludzi zdarło sobie przy
tym skórę z rąk.
– Uważajcie, żeby się nie zranić – wołał Emil, sam przykładając ręki, by ulżyć ich trudom,
zaś pan Cardonnet krzyczał:
– Ciągnąć! Pchać! Cóż to, macie ręce jak z waty!
Pot spływał po wszystkich czołach, a robota nie posuwała się ani trochę.
– Odsuńcie się wszyscy! – rozległ się nagle głos, który Emil poznał od razu – dajcie mi, ja
to zrobię... poradzę sobie sam.
I Jan, uzbrojony w lewar, szybko usunął kamień, którego nikt nie zauważył. Po czym ze
zdumiewającą zręcznością pchnął belkę z całej siły.
– Pomału, do stu diabłów! – krzyknął pan Cardonnet – połamiecie mi wszystko.
– Jeśli co złamię, zapłacę! – burknął wieśniak żartobliwie. – Teraz do mnie, dwóch tęgich
zuchów! Dalej, siłą!... Odwagi! Piotrusiu, dobra!... Jeszcze trochę, mój stary Wilhelmie!...
Złote chłopaki!... Pomału, pomału, niech nogę wysunę, bo mi ją zmiażdżysz, ty diabelskie
nasienie! Dobra... popchnij jeszcze trochę... nie bój się... trzymam.
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I w niespełna dwie minuty Jan, którego sama obecność i głos zdawały się elektryzować
pozostałych robotników, uwolnił machinę od obcego ciała, które w niej utknęło.
– Chodźcie ze mną, Janie – rzekł wtedy pan Cardonnet.
– A po co, proszę pana? – odparł wieśniak. – I tak się już dosyć dziś napracowałem.
– Dlatego właśnie chciałbym was poczęstować szklanką mego najlepszego wina.
Chodźcie, powiadam wam, chcę z wami pomówić... Idź, mój synu, powiedz matce, by kazała
nam podać malagi.
– To pański syn? – rzekł Jan patrząc na Emila z pewnym wzruszeniem. – Jeśli to pański
syn, pójdę z panem, zdaje mi się, że to dobry chłopiec.
– Tak, mój syn to bardzo dobry chłopiec, Janie – ciągnął dalej pan Cardonnet, widząc, że
wieśniak przyjmuje z rąk Emila pełną szklankę. – I z was także dobry chłop, czas byłby tego
dowieść inaczej, niż to robicie od dwóch miesięcy.
– Wybaczy pan – odrzekł Jan rozglądając się nieufnie dokoła – jestem już za stary, by
chodzić do szkółki, i nie przyszedłem tu, spocony jak ruda mysz, aby wysłuchiwać morałów
mrożących jak lód. Pańskie zdrowie, panie Cardonnet; i dziękuję panu, młodzieńcze, któremu
narobiłem tyle przykrości wczoraj wieczorem. Nie ma pan do mnie o to żalu?
– Zaczekajcie chwilę – rzekł pan Cardonnet. – Zanim powrócicie do waszej lisiej jamy,
weźcie to na piwo.
To mówiąc wręczył mu sztukę złota.
– Proszę to sobie zachować – odpowiedział Jan opryskliwie, ruchem łokcia odpychając
nagrodę. – Nie jestem interesowny, o tym pan chyba wie, i jeśli pracowałem teraz z pańskimi
cieślami, to przecie nie dla pańskiej przyjemności. Nie chciałem po prostu, by sobie
ponadwerężali krzyże. A potem, człowiek zna się na rzeczy i gniewa go, jak widzi, że ludzie
biorą się do tego całkiem na opak. Krew nie woda, więc po niewoli wdałem się w to, co mnie
wcale nie obchodzi.
– Tak samo jakeście się znaleźli tam, gdzie was być nie powinno – odparł pan Cardonnet
surowym tonem, z widoczną chęcią onieśmielenia zuchwałego chłopa. – Janie, nadarza się
ostatnia sposobność, byśmy się lepiej poznali i doszli z sobą do ładu; skorzystajcie z niej,
inaczej będziecie żałowali po niewczasie. Kiedy tu przyjechałem w zeszłym roku,
zauważyłem od razu, jacy jesteście energiczni, rozumni, jak was lubią wszyscy robotnicy i
wszyscy mieszkańcy osady. Jeśli chodzi o waszą prawość i rzetelność, zebrałem o was jak
najlepsze referencje i postanowiłem powierzyć wam kierownictwo robót ciesielskich w moim
przedsiębiorstwie; zaproponowałem, że w drodze wyjątku dla was jednego podwoję
wysokość płacy, czy to na dniówkę, czy na akord. Odpowiedzieliście mi jakieś brednie, tak
jakbyście nie traktowali mnie serio.
– Ależ skąd znowu przepraszam pana, powiedziałem tylko, że niepotrzebna mi jest praca u
pana, że mam jej w miasteczku więcej, niż mogę przerobić.
– Wykręty i kłamstwa! Byliście w bardzo trudnej sytuacji, a teraz powodzi się wam gorzej
niż kiedykolwiek. Ścigani za długi, byliście zmuszeni uciec z domu, porzucić warsztat i
ukrywać się w górach jak zwierzyna tropiona przez myśliwych.
– Jeśli kto zaczyna rozumować – ciągnął dalej Jan wyniośle – trzeba przede wszystkim,
żeby mówił prawdę. Nie jestem ścigany za długi, tak jak pan to rozumie. Byłem zawsze
człowiekiem uczciwym i rządnym, a jeśli winien jestem komukolwiek choć grosz we wsi lub
w okolicy, niech ten ktoś przyjdzie mi to powiedzieć i wskazać na mnie palcem. Niech pan
szuka! Nie znajdzie pan nikogo.
– A jednak są aż trzy rozkazy uwięzienia was i od dwóch miesięcy poszukują was
żandarmi nie mogąc was schwycić.
– I będą mnie szukać tak długo, jak mi się spodoba. Całe nieszczęście, prawda, że ci
poczciwi żandarmi spacerują konno po jednym brzegu Creuse, ja zaś spaceruję pieszo po
drugim! Ich o to głowa nie boli, przecie im za to płacą, żeby zażywali świeżego powietrza i
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składali raporty o tym, czego nie robią. Niech się pan tak nad nimi nie lituje, panie Cardonnet,
przecie to rząd im płaci, a rząd stać na to, bym go zarwał na tysiąc franków; bo to prawda, że
jestem skazany na zapłacenie tysiąca franków albo na więzienie. Dziwi to pana, młodzieńcze,
że takiego nieboraka, co zawsze służył bliźniemu, zamiast mu szkodzić, ścigają jak
przestępcę, który uciekł z więzienia? Serce jeszcze w panu nie stwardniało, bo choć bogaty,
jest pan młody. A więc, niech pan pozna moje grzechy: Za to, żem posłał trzy butelki wina z
własnej winnicy choremu koledze, strażniki capnęły mnie, że to niby sprzedaję wino bez opłat
skarbowych, a że nie umiem kłamać ani się korzyć, by otrzymać umorzenie, i upierałem się
przy tym, co było prawdą, to znaczy, że nie sprzedałem ani kropli wina, a więc nie mogę być
karany, skazano mnie na zapłacenie tego, co oni nazywają minimum: pięćset franków; tyle,
ile przez cały rok zarobię ciężką pracą – za podarowanie trzech butelek wina! Nie mówiąc już
o tym, że kolega, któremu je posłałem, także został skazany, i to właśnie najwięcej mnie
rozeźliło. A że nie mogłem zapłacić takiej sumy, zrobiono mi zajęcie, wszystko rozgrabiono,
wszystko sprzedano, nawet narzędzia ciesielskie. Po co było zatem wykupywać patent na
wykonywanie rzemiosła, które nie mogło mnie już wyżywić? Zaniechałem więc tego i
pewnego dnia, kiedy pracowałem na dniówkę poza domem – nowy pozew, no i kłótnia z
urzędnikiem, bo o mało się nie zapomniałem i nie uderzyłem go. Co robić? Nie było chleba w
kredensie; wziąłem strzelbę i poszedłem upolować zająca w zaroślach; kiedyś w tych stronach
kłusownictwo było uświęconym przez prawo zwyczajem, dawni panowie patrzyli na nie
przez palce, a od czasu rewolucji uprawiali kłusownictwo razem z nami, gdy im na to
przyszła ochota.
– Czego świadkiem może być pan Antoni de Châteaubrun, który nie przestał się w to
bawić – rzekł pan Cardonnet z ironią.
– Co panu to szkodzi? Byle nie wkraczał w granice pańskich posiadłości – ciągnął dalej
podrażniony chłop. – Tak się więc stało, że za zastrzelenie zająca z dubeltówki i schwytanie
w sidła dwóch królików znów mnie przyłapano i skazano na grzywnę i więzienie.
Wymknąłem się jednak z łap żandarmów, jak mnie prowadzili do rządowej „gospody”, i od
tego czasu żyję, jak się da, nie pójdę przecie dobrowolnie zakuć rąk w kajdany.
– Wiemy dobrze, jak żyjecie, Janie – powiedział pan Cardonnet. – Włóczycie się dzień i
noc, trudnicie się kłusownictwem wszędzie i o każdej porze roku, nie nocujecie nigdy dwie
noce pod rząd w tym samym miejscu, a najczęściej po prostu pod gołym niebem. Czasem
korzystacie z gościny w zamku Châteaubrun, którego dziedzica wykarmiła wasza matka i
którego bynajmniej za to nie potępiam, że wam pomaga; postąpiłby jednak rozsądniej, gdyby
w waszym własnym interesie namawiał was do pracy i uregulowanego życia. Ale, Janie, dość
niepotrzebnych słów, teraz mnie posłuchajcie. Los wasz leży mi na sercu, zwrócę wam
wolność i bezpieczeństwo, dając za was poręczenie. Wykręcicie się kilkoma raptem dniami
więzienia, tylko dla formy, zapłacę za was wszystkie grzywny i będziecie mogli odtąd
chodzić z podniesionym czołem; rozumiecie?
– Ach! Ojciec ma słuszność – wykrzyknął Emil. – Jakiż ojciec jest dobry, sprawiedliwy! A
co, Janie, czy was oszukałem?
– Widzę, że się już znacie – rzekł pan Cardonnet.
– Tak, ojcze – odpowiedział Emil z zapałem. – Jan oddał mi osobiście wielką usługę
wczoraj wieczorem; ale co mnie jeszcze bardziej zjednało, widziałem, jak dziś poważnie
narażał życie, by wyciągnąć z wody dziecko, które uratował. Janie, przyjmijcie pomoc mego
ojca i niech jego szlachetność zatryumfuje nad waszą źle pojętą dumą.
– To bardzo pięknie, panie Emilu – odpowiedział cieśla. – Kocha pan ojca, to bardzo
pięknie. Ja także szanowałem swego rodzica! Chciałbym jednak wiedzieć, panie Cardonnet,
pod jakim warunkiem zrobi pan to wszystko dla mnie?
– Będziecie pracowali u mnie przy robotach ciesielskich. Powierzę wam kierunek nad
nimi.
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– Miałbym pracować w pańskim przedsiębiorstwie, które zrujnuje tylu ludzi?
– Nic podobnego, w przedsiębiorstwie, które zapewni dobrobyt wszystkim robotnikom i
wam również.
– Ostatecznie! – rzekł Jan zaczynając się wahać – jeśli nie ja podejmę się robót ciesielskich
u pana, zrobi to kto inny i nic na to nie poradzę. Będę więc pracował u pana aż do sumy
tysiąca franków. Ale kto mnie będzie żywił, podczas kiedy będę panu spłacał swój dług co
dzień po trochu?
– Ja, ponieważ podniosę o jedną trzecią twoją dzienną płacę.
– Jedną trzecią? To mało, muszę przecie się ubrać, jestem całkiem nagi.
– A więc podwoję ci zasługi. Dniówka twoja według cen tutejszych warta jest franka
pięćdziesiąt; dam ci trzy franki, dostaniesz co dzień połowę, a połowa pójdzie na spłatę twego
długu.
– Zgoda. Ale to potrwa co najmniej cztery lata.
– Mylisz się, tylko dwa. Mam nadzieję, że za dwa lata nie będę już miał nic do budowania.
– Jak to, miałbym więc pracować u pana co dzień, jak rok długi; bez przerwy?
– Z wyjątkiem niedziel.
– O, w niedzielę to wiadomo! Ale czyż nie będę miał w tygodniu jednego lub dwóch dni,
które mógłbym spędzić, jak mi się podoba?
– Janie, widzę, że zrobił się z ciebie leń. Są to skutki twojej włóczęgi.
– Zamilcz pan! – odrzekł dumnie cieśla. – Sam pan jest leń! Jan nigdy nie był podły i nie
stanie się nim teraz, gdy mu już stuknęła sześćdziesiątka. Ale widzi pan, mam w tym pewną
myśl, by przyjąć tę robotę. Chciałbym zbudować sobie domek. Skoro sprzedano mi mój
dawny, wolałbym mieć nowy, zbudowany przeze mnie, wedle mojej myśli. Dlatego właśnie
chcę mieć choć jeden wolny dzień w tygodniu.
– Ale ja tego nie ścierpię – odpowiedział przemysłowiec oschle. – Nie będziesz miał
domu, nie będziesz miał własnych narzędzi, będziesz mieszkał u mnie, jadał u mnie, używał
moich narzędzi...
– To wystarczy; rozumiem, że byłbym pańską własnością, pańskim niewolnikiem.
Dziękuję, jeszcze nie doszło między nami do zgody!
To mówiąc skierował się ku drzwiom.
Emil uważał, że warunki stawiane przez ojca są nader ciężkie; Jana wszakże czekał cięższy
los, gdyby je odrzucił. Starał się więc nakłonić go do ustępstwa.
– Mój zacny Janie – powiedział zatrzymując go – zastanówcie się, zaklinam was. Dwa lata
szybko miną, po czym dzięki oszczędnościom, które będziecie mogli zrobić przez ten czas,
zwłaszcza – dodał patrząc na pana Cardonret wzrokiem zarazem błagalnym i stanowczym –
zwłaszcza że mój ojciec będzie was żywił niezależnie od ustalonej zapłaty...
– Doprawdy? – rzekł Jan wzruszony.
– Zgoda – odpowiedział pan Cardonnet.
– Jeśli zaś chodzi o wasze ubranie – ciągnął dalej Emil – nie będzie was kosztowało zbyt
drogo, moja matka i ja z przyjemnością skompletujemy waszą garderobę. Będziecie więc za
dwa lata mieli dwa tysiące franków na czysto; to wystarczy, by zbudować sobie domek
kawalerski na wasz użytek, jesteście przecie kawalerem?
– Wdowcem, proszę pana – odparł Jan z westchnieniem – a syna straciłem na wojnie!
– Tymczasem jeśli będziesz co tydzień przejadał swój zarobek – ciągnął dalej pan
Cardonnet niewzruszony – roztrwonisz go i pod koniec roku ani nic nie wybudujesz, ani nic
nie zaoszczędzisz.
– Zanadto się pan mną interesuje; co to pana właściwie obchodzi?
– Obchodzi mnie dlatego, że roboty w mojej fabryce, nieustannie przerywane, wlec się
będą bez końca, że nie będę cię miał nigdy pod ręką, i za dwa lata, kiedy przyjdziesz mi
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ofiarować swoje usługi, nie będziesz mi już potrzebny. Będę zmuszony powierzyć twoje
obowiązki komu innemu.
– Zawsze znajdzie się jakaś praca przy utrzymaniu budynków. Czy myśli pan, że chcę go
doprowadzić do bankructwa?
– Nie, ale wolałbym raczej, żeby twoje plany zbankrutowały, niż żeby się opóźniały moje
roboty.
– Ach, jakże panu pilno jest użyć swoich bogactw! No więc niech mi pan da jeden dzień
wolny w tygodniu i prawo do własnych narzędzi.
– Widać bardzo mu zależy na tym wolnym dniu – rzekł Emil – przyznaj mu go, ojcze.
– Przyznaję mu niedzielę.
– A ja ją przyjmuję tylko jako dzień wypoczynku – odparł Jan z oburzeniem. – Czyż ma
mnie pan za poganina? Nie będę pracował w niedzielę, to by mi przyniosło nieszczęście i
robota moja wyszłaby na złe i panu, i mnie.
– A więc ojciec przyzna wam poniedziałek...
– Przestań, Emilu, żadnego poniedziałku! Słyszeć o tym nie chcę. Nie znasz tego
człowieka. Roztropny i pełen pomysłów, czasem szczęśliwych, czasem dziecinnych, jest
dopiero w swoim żywiole, kiedy może pracować nad jakimiś fraszkami na własny użytek.
Jest trochę stolarzem, a nawet meblarzem, czy ja wiem zresztą? Ma zręczność w ręku, ale
kiedy odda się swoim mrzonkom, opuszcza się, bywa roztargniony i niezdolny do poważnej
pracy.
– Jest artystą, ojcze! – rzekł Emil uśmiechając się ze łzami w oczach – Miej trochę litości
nad talentem!
Pan Cardonnet popatrzył na syna pogardliwie; ale Jan, ujmując rękę młodzieńca, rzekł z
dziwną, lecz szlachetną poufałością:
– Moje dziecko, nie wiem, czy przyznajesz mi rację, czy ze mnie kpisz, ale powiedziałeś
prawdę! Zbyt wiele mam inteligencji i fantazji, by pełnić zawód, który mi tu chcą narzucić.
Kiedy pracuję u moich przyjaciół na wsi, u pana Antoniego, u księdza proboszcza, u mera lub
u takich samych nędzarzy jak ja, powiadają mi:
„Rób, jak chcesz, wymyśl coś sam, mój stary, tak jak ci się widzi, to potrwa trochę dłużej,
ale będzie dobrze!” Wtedy pracuję z przyjemnością, z taką przyjemnością, że już nawet
godzin nie liczę i zarywam nocy. Męczy mnie to, dostaję gorączki, czasem mnie to zabija, ale
lubię to, mój chłopcze, tak jak inni lubią wino. To moja cała rozrywka... Niech się pan śmieje,
niech pan ze mnie kpi, panie Cardonnet. No, a teraz powiem szczerze: pańskie kpiny mnie
obrażają i nie będzie mnie pan miał, choćby tu przyszli żandarmi, choćby mi groziła gilotyna.
Zaprzedać się na dwa lata z duszą i ciałem! Robić tylko to, co się panu podoba, patrzeć na
pańskie pomysły, a nie mieć własnego zdania. Bo jeśli pan mnie zna, to i ja pana znam, wiem,
jaki pan jest, wiem, że żadna sprężynka się u pana nie poruszy, póki jej pan nie zmierzy. Mam
więc być tylko parobkiem odrabiającym pańszczyznę, jak mój nieboszczyk ojciec, kiedy
pracował u księży w Gargilesse? Nie! Niech mnie Bóg skarze! Nie zaprzedam duszy dla tak
nudnej i głupiej roboty. Jeszcze gdyby pan był mi dał w nagrodę za moje straty wolny dzień
na odpoczynek i zaspokojenie potrzeb mojej dawnej klienteli i własnych! Ale jeśli nic z
tego...
– Nic – rzekł pan Cardonnet zagniewany, tak w jednym, jak w drugim wypadku bowiem
zaczynała wchodzić w grę miłość własna artysty. – Odejdź, nie chcę cię; weź tego napoleona i
niechaj cię gdzie indziej powieszą.
– Nie wieszają już teraz, proszę pana – odparł Jan rzucając sztukę złota na ziemię – a
gdyby się to nawet jeszcze praktykowało, nie byłbym pierwszym uczciwym człowiekiem,
który by się dostał w ręce kata.
– Emilu – rzekł pan Cardonnet, gdy cieśla wyszedł za drzwi – zawołaj mi tu strażnika
polowego, tego, co tam siedzi na ganku z żelaznymi widełkami w ręku.

32

– Co ojciec chce zrobić, na Boga – zapytał Emil przerażony.
– Nauczyć tego człowieka rozumu, dobrego sprawowania, wdrożyć do pracy, zapewnić mu
spokój, szczęście. Niech tylko spędzi jedną noc w więzieniu, a łatwiej z nim dojdę do ładu i
będzie mnie kiedyś błogosławił za to, żem go wyzwolił od szatana, który w nim tkwi.
– Ależ, ojcze, dokonać zamachu na czyjąś wolność osobistą... nie możesz tego zrobić...
– Jestem od dziś rana merem i moim obowiązkiem jest chwytanie włóczęgów. Zrób, co ci
każę, Emilu, bo pójdę sam.
Emil wahał się jeszcze. Pan Cardonnet, nie znoszący nawet cienia sprzeciwu, odepchnął go
brutalnie od drzwi i wchodząc w swą nową rolę najwyższego miejscowego urzędnika poszedł
wydać strażnikowi polowemu rozkaz aresztowania Jana Jappeloup rodem z Gargilesse, cieśli
z zawodu, obecnie bez stałego miejsca zamieszkania.
Misja ta przejmowała wstrętem wiejskiego funkcjonariusza; pan Cardonnet wyczytał w
jego twarzy wahanie.
– Słuchaj, Caillaud – rzekł przemysłowiec władczym tonem – złożenie z urzędu w
przeciągu tygodnia albo dwadzieścia franków nagrody.
– Rozumiem, proszę pana – odrzekł Caillaud.
I potrząsając swoją piką odszedł niedbałym krokiem. Zrównać się ze zbiegiem na
odległość dwóch strzałów karabinowych od osady nie było rzeczą trudną, gdyż Jan szedł
powoli z głową zwieszoną na piersi, pogrążony w bolesnej zadumie. „Gdyby nie ta moja
dusza rogata – wyrzucał sobie – byłbym dziś na drodze do spokoju i dobrobytu; tymczasem
muszę znów nałożyć jarzmo nędzy, błąkać się jak wilk poprzez ciernie i skały, być nieraz
ciężarem temu biednemu Antoniemu; on taki poczciwy, zawsze mnie gościnnie przyjmuje,
choć sam jest biedny, i daje mi więcej chleba i wina, niż moje sidła zdołają nałapać zajęcy i
kuropatw dla niego do stołu... Nie dość na tym, i na tę myśl serce się kraje, muszę opuścić na
zawsze tę moją ubogą, ukochaną wioskę, gdzie się urodziłem, gdzie spędziłem całe życie,
gdzie mam wszystkich swoich przyjaciół, a gdzie będę mógł teraz zakradać się tylko jak
zgłodniały pies, który ryzykuje, że go zastrzelą, byle dostać kawałek chleba. A przecie
wszyscy są mi tu życzliwi i każdy by mnie do siebie przyjął, gdyby nie strach przed
żandarmami!”
Tak oto dumając usłyszał Jan wieczorny dzwon na Anioł Pański i łzy, nad którymi nie
mógł zapanować, popłynęły po ogorzałych policzkach. „Nie – pomyślał – w promieniu
dziesięciu mil nie ma ani jednego dzwonu o tak pięknym głosie jak dzwon w Gargilesse!”
Kos zagwizdał tuż przy nim w krzaku tarniny. „Ty szczęśliwcze – powiedział, mówiąc głośno
w rozmarzeniu – możesz sobie tu uwić gniazdo, możesz fruwać po wszystkich ogrodach,
które tak dobrze znam, żywić się owocami wszystkich, a nikt z ciebie protokołu nie spisze.”
– Protokół? Tum cię szukał! – odezwał się głos tuż za nim. – Aresztuję was w imieniu
prawa!
To mówiąc Caillaud schwycił go za kołnierz.
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VII

ARESZTOWANIE

– I ty? Ty, Caillaud? – rzekł cieśla, zdumiony, takim samym tonem, jakim musiał
wykrzyknąć Cezar, gdy poczuł cios zadany przez Brutusa.
– Tak, ja we własnej osobie, strażnik polowy, w imię prawa! – wrzasnął Caillaud z całych
sił, by go usłyszano dokoła, w razie gdyby znajdował się w pobliżu jakiś świadek. I dodał po
cichu: – Uciekajcie, chrzestny. Żywo, odepchnijcie mnie i w nogi!
– Miałbym stawiać opór władzy, by jeszcze bardziej zawikłać swoją sprawę? Nie,
Caillaud, to byłoby dla mnie znacznie gorzej. Ale jakeś ty, człowieku, mógł się na to zgodzić,
żeby pełnić funkcję żandarma i zaaresztować przyjaciela rodziny, twego ojca chrzestnego...
– Toteż was nie aresztuję, chrzestny – odrzekł Caillaud ściszonym głosem. – Dalej, ruszaj
za mną, bo wezwę na pomoc – krzyknął ile tchu w płucach. – No! – powiedział znów
szeptem: – Uciekajcie, ojcze Janie! Udawajcie, że mnie odpychacie, a ja się przewrócę.
– Nie, mój biedny Caillaud, straciłbyś urząd albo co najmniej uchodziłbyś za niedołęgę i
zmokłą kurę. Jeśli miałeś serce podjąć się tego zadania, musisz brnąć aż do końca. Widzę, że
ci zagrożono, że cię złamano. Dziwię się, że pan Jarige zdobył się na zrobienie mi takiej
krzywdy.
– Przecie pan Jarige nie jest już merem; to pan Cardonnet.
– W takim razie rozumiem wszystko i aż mnie ręka świerzbi, tak bym chciał zbić cię za to,
żeś z miejsca nie podał się do dymisji.
– Macie rację, ojcze Janie – odrzekł Caillaud zbolały – zaraz złożę dymisję. Tak będzie
najlepiej. Idźcie już!
– Niech Jan odejdzie! A ty... zachowaj swój urząd – odezwał się nagle Emil Cardonnet
wynurzając się zza krzaka. – A teraz, kolego, przewracaj się, jeśli chcesz się przewracać –
dodał, zręcznie podstawiając mu nogę, tak jak to robią uczniacy – a jeśli cię zapytają, kto jest
sprawcą tej zasadzki, powiesz memu ojcu, że to jego syn.
– A to dobry kawał! – rzekł Caillaud pocierając sobie kolano – a jeśli pański papa wsadzi
pana do kozy, to mnie nic nie obchodzi. Inna rzecz, że przewrócił mnie pan i potłukłem się
dość boleśnie, byłbym co prawda wolał upaść na trawę. No i co? Czy uciekł ten stary wariat?
– Jeszcze nie – odparł Jan, który wdrapał się tymczasem na wzgórek, gotów każdej chwili
ruszyć pierwszy w drogę. – Dziękuję, panie Emilu, nigdy panu tego nie zapomnę. Byłbym się
poddał losowi, gdyby było się w to wdało tylko prawo; skoro wiem jednak, że to zdrada
pańskiego ojca, wolałbym rzucić się głową naprzód do rzeki niż ustąpić tak niegodziwemu i
fałszywemu człowiekowi. Jeśli zaś chodzi o pana, zasługiwałby pan na to, by urodzić się w
lepszym gnieździe; ma pan dobre serce i póki tylko żyć będę...
– Odejdź – odpowiedział Emil przysuwając się bliżej – i pamiętaj, nigdy nie mów mi źle o
moim ojcu. Miałbym ci wiele do powiedzenia, ale nie jest to odpowiednia chwila. Czy chcesz
być jutro wieczorem w Châteaubrun?
– Tak, proszę pana. Niech pan tylko uważa, by pana nie śledzono, i niech pan o mnie zbyt
głośno w progu nie pyta. Panu zawdzięczam, że jeszcze gwiazdy świecą mi nad głową; i nie
powiem, bym nie był rad z tego.
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To mówiąc pomknął jak strzała; Emil zaś odwrócił się i zobaczył, że Caillaud leży
wyciągnięty jak długi na ziemi; zdawało się, że zemdlał.
– Co ci się stało? – zapytał młodzieniec wystraszony. – Czyżbym ci istotnie zrobił
krzywdę? Czy cię co boli?
– Nic mi nie jest, proszę pana – odrzekł przebiegły wieśniak – ale, widzi pan, trzeba, żeby
mnie ktoś podniósł, wtedy będzie wyglądało, że mnie naprawdę pobito.
– To zbyteczne, biorę wszystko na siebie – oświadczył Emil. – Wstań i idź powiedz memu
ojcu, że się sprzeciwiłem siłą aresztowaniu Jana. Idę tuż za tobą, resztę już pozostaw mnie.
– O nie, proszę pana, niech pan idzie naprzód. Ja muszę wlec się kulejąc, bo jakbym tak
biegł kłusa ze skargą, że pan mi przetrącił obie nogi, a ja zniosłem to cierpliwie, ojciec pana
by mi nie uwierzył i złożyłby mnie z urzędu.
– Podaj mi ramię, oprzyj się na mnie, staniemy przed nim razem – odpowiedział Emil.
– To rozumiem. Niech mi pan trochę pomaga. Nie tak prędko, do diabła, jestem cały
połamany!
– Doprawdy? Byłbym w rozpaczy, mój drogi!
– Skąd znowu, proszę pana, nic mi nie jest; ale tak trzeba mówić.
– Co to ma znaczyć? – zapytał surowo pan Cardonnet widząc, że nadchodzi strażnik
polowy wsparty na ramieniu Emila. – Jan stawił ci opór, dałeś się pobić jak głupiec i
winowajca uciekł?
– Przepraszam pana, winowajca nic tu nie winien, nieborak. To syn pański, ten oto
młodzieniec, mijając nas, popchnął mnie niechcący, w chwili gdym już miał schwycić za
kołnierz mego zucha, i bęc! stoczyłem się głową naprzód z wysokości jakich pięćdziesięciu
stóp, prosto na skały. Poczciwe panisko bardzo było zmartwione i biegło za mną, by nie dać
mi wpaść do rzeki, inaczej byłbym się zdrowo wody opił, ani chybi! Ale komu było w to mi
graj? Staremu Jappeloup, który dał nura, podczas kiedy ja leżałem na pół żywy i nie mogłem
ruszyć ani ręką, ani nogą. Gdyby pan łaskaw kazać mi dać kapkę wina, bardzo by mnie to
pokrzepiło; widzi mi się, że mi się żołądek rozstroił.
Emil zrozumiał w lot, że ten chłop o wyglądzie tak łagodnym i filuternym jest od niego
sprytniejszy i lepiej umie kłamać i przekręcać fakty, by osiągnąć pożądany cel; zawahał się,
czy nie skorzystać z furtki, która się przed nim otwierała, i umknąć na sucho z tej przygody.
Od razu jednak wyczytał w przeszywającym wzroku ojca, że pan Cardonnet nie zadowoli się
milczącym potwierdzeniem i że na to, by go przekonać, musi mieć taką samą dozę
bezczelności jak imć pan Caillaud.
– Cóż to za bzdurna i nieprawdopodobna bajka? – zapytał pan Cardonnet marszcząc brwi.
– Odkąd to syn mój jest tak silny i brutalny i tak mu pilno, by przepchnąć się tą samą drogą
co i ty? A jeśli ty tak słabo trzymasz się na nogach, że wystarczy potrącić cię łokciem, byś się
potknął i potoczył w dół jak worek, toś widać pijany! Mów prawdę, Emilu; Jan Jappeloup
pobił tego człowieka, może go zepchnął do wąwozu, ty zaś widząc to uśmiechasz się jak
dziecko, którym być nie przestałeś, uważasz, że to dobry żart, biegniesz na pomoc temu oto
durniowi i zgadzasz się wziąć na siebie winę za jego rzekomą nieuwagę? Tak było,
nieprawdaż?
– Nie, ojcze, tak nie było – odparł Emil stanowczo. – Jestem dzieckiem, to prawda; dlatego
może było trochę przekory w mojej lekkomyślności. Niech Caillaud myśli sobie, co chce, że
zwykłem popychać ludzi przechodząc obok nich zbyt blisko; jeślim mu wyrządził krzywdę,
gotów jestem go przeprosić i wynagrodzić. Tymczasem pozwól, ojcze, że poślę go do twojej
klucznicy, by zaaplikowała mu ów żądany kordiał, a gdy będziemy sami, powiem ci szczerze,
w jaki sposób popełniłem to głupstwo.
– Dobrze, zaprowadź go do kredensu – odrzekł pan Cardonnet – i wracaj natychmiast.
– Ach, panie Emilu – powiedział po drodze do młodzieńca Caillaud – nie wydałem pana,
niechże mnie pan chociaż nie zdradzi!
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– Bądź spokojny, pij i nie trać animuszu – odparł młodzieniec – możesz być pewny, że
jeśli kto zostanie skompromitowany, to tylko ja.
– Ale po co, u diabła, chce pan się oskarżać? Byłoby to, bez obrazy, wielkie głupstwo. Czy
nie zastanawiał się pan nad tym, że grozi panu więzienie za stawianie oporu i poturbowanie
stróża porządku publicznego w chwili gdy spełniał swój obowiązek?
– To twoja rzecz, trzymaj się tego, coś powiedział, skoroś tak dobrze potrafił to wszystko
wykombinować; ja jednak wytłumaczę swoje intencje tak, jak będę uważał za właściwe.
– Wie pan, pan to ma za dobre serce – rzekł Caillaud zdumiony. – Nie wdał pan się wcale
w swego ojca.
– A więc, Emilu – zaczął pan Cardonnet, którego syn zastał spacerującego nerwowym
krokiem po gabinecie – czy wytłumaczysz mi wreszcie to niepojęte zajście?
– Jestem jedynym winowajcą, ojcze – odrzekł młodzieniec stanowczo. – Niechaj cały twój
gniew i wszystkie skutki mojej winy spadną na mnie. Klnę się na honor, że Jan Jappeloup nie
stawiał nawet najlżejszego oporu przy aresztowaniu, w chwili gdy popchnąłem brutalnie
strażnika chcąc go z nóg zwalić, a zrobiłem to naumyślnie.
– Coraz lepiej – rzekł chłodno pan Cardonnet, który chciał dowiedzieć się całej prawdy. – I
ten wałkoń dał się tak przewrócić; puścił swą zdobycz, a jednak chociaż chce się teraz z tego
wyłgać, od razu się połapał, że nie zrobiłeś tego przez niezręczność, lecz rozmyślnie, prawda?
– Ten człowiek wcale nie zrozumiał, do czego zmierzam – ciągnął dalej Emil – został
znienacka rozbrojony i przewrócony; zdaje się nawet, że potłukł się trochę, padając.
– Mam nadzieję, żeś mu wytłumaczył, iż stało się to przez nieuwagę?
– Nic mnie nie obchodzi, co ten człowiek myśli o moich zamierzeniach i co sobie w duchu
wyobraża. Twoja władza, ojcze, niezdolna jest przekroczyć progu ludzkiego sumienia,
możesz sądzić tylko według faktów.
– Czy to mój syn tak do mnie przemawia?
– Nie, mój ojcze, to twój podwładny, przestępca, którego winieneś osądzić i ukarać. Jeśli
zadasz mi pytania, które mnie dotyczą, odpowiem ci tak, jak jest moim obowiązkiem. Ale
chodzi tu o tego nieboraka, który żyje ze swego skromnego urzędu. Podlega ci, boi się ciebie i
jeśli rozkażesz, by mnie uwięził, gotów jest to uczynić.
– Żal mi ciebie, Emilu. Dajmy spokój temu strażnikowi i jego potłuczeniom. Przebaczam
mu i upoważniam cię do wręczenia mu sutego upominku na to, by trzymał język za zębami,
nie mam bowiem ochoty, abyś rozpoczynał swą karierę w tych stronach od tak śmiesznego
skandalu. Może zechcesz mi jednak wytłumaczyć, w jakim celu wywołałeś podobnie
niedorzeczny dramat i zasłużyłeś na to, by cię oddać do domu poprawczego? Cóż to za
awantura, w której ty grasz rolę Don Kiszota, dobierając sobie Caillaud za Sanczo Pansę?
Dokąd tak śpieszyłeś, w chwili gdy stałeś się świadkiem aresztowania cieśli? Skąd ci strzeliła
do głowy fantazja, by wyrwać tego człowieka z rąk sprawiedliwości oraz pokrzyżować
dobroczynne plany, jakie miałem wobec niego? Czyś zmysły postradał przez te pół roku,
odkąd cię nie widziałem? Czyś złożył śluby rycerstwa? A może zamierzasz sprzeciwiać się
moim zamysłom i stawiać mi czoło? Odpowiadaj poważnie, jeśli potrafisz, bo twój ojciec
bardzo poważnie cię pyta.
– Wiele miałbym ci do powiedzenia, ojcze, gdybyś zapytał mnie o to, co czuję i co myślę.
Chodzi tu jednak o pewien szczególny fakt i powiem ci w kilku słowach, jak się rzeczy miały.
Goniłem zbiega, aby oszczędzić mu wstydu i bólu aresztowania; liczyłem, że wyprzedzę
Caillaud i nakłonię Jana, by wrócił, przyjął twoją ofertę i dobrowolnie podporządkował się
prawu. Widząc, że się spóźniłem, i nie mogąc przez lojalność odwodzić strażnika od
spełnienia obowiązku, przeszkodziłem mu, narażając tylko siebie na poniesienie kary za
występek. Działałem popędliwie, bez namysłu, bez zastanowienia, pod wpływem
nieposkromionego współczucia i żalu. Jeżeli źle postąpiłem, udziel mi nagany, ale jeśli drogą
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łagodności i perswazji przyprowadzę do ciebie Jana z dobrawoli, zanim miną dwa dni,
wówczas przebaczysz i przyznasz, że szalone głowy miewają czasem szczęśliwe natchnienia.
– Emilu – pan Cardonnet parę chwil przechadzał się w milczeniu po pokoju, po czym rzekł
– muszę ci zrobić poważną wymówkę za to, żeś się otwarcie zbuntował nie tyle przeciwko
władzy municypalnej, czego nie będę traktował zbyt pedantycznie, ile przeciwko mojej woli.
Tkwi w tobie bezgraniczna pycha i karygodny brak szacunku dla powagi ojcowskiej. Nie
mam bynajmniej zamiaru częstszego tolerowania podobnych wybryków, znasz mnie chyba
dość dobrze, by to zrozumieć albo też zapomniałeś, widać, jaki jestem, odkąd oddaliliśmy się
od siebie; oszczędzę ci jednak na dzisiaj długich napomnień; nie wydajesz mi się skłonny, by
z nich skorzystać. Zresztą to, co zdołałem zauważyć z twego zachowania, i to, co wiem o
stanie twego umysłu, dowodzi niezbicie, że musimy w poważnej dyskusji wyjaśnić, co
myślisz naprawdę i jakie są twoje projekty na przyszłość. Nieszczęście, które mnie dziś
dotknęło, nie pozwala mi z tobą teraz dłużej porozmawiać. Przeżyłeś wiele silnych wrażeń w
ciągu dzisiejszego dnia i potrzebny ci jest odpoczynek: idź do matki, a potem połóż się
wcześnie spać. Skoro tylko w moim przedsiębiorstwie zapanuje znowu ład i spokój, powiem
ci, czemu wezwałem cię z tego miejsca, które nazywałeś swoim wygnaniem, i czego na
przyszłość od ciebie się spodziewam.
– A do czasu tej eksplikacji, której pragnę gorąco – odpowiedział Emil – po raz pierwszy
bowiem przestałeś mnie traktować jak dziecko, czy mogę mieć nadzieję, ojcze, że nie
będziesz żywił do mnie żalu?
– Kiedy cię znów widzę po tak długim rozstaniu, trudno mi nie być dla ciebie pobłażliwym
– odrzekł pan Cardonnet ściskając dłoń syna.
– A ten biedak Caillaud nie zostanie odprawiony – nalegał Emil całując ojca.
– Nie, ale pod warunkiem, że nie będziesz się już nigdy wtrącał do spraw municypalnych.
– I nie każesz aresztować biednego Jana?
– Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na podobne pytanie; zbytnio ci ufałem, Emilu: widzę,
że nie myślimy jednakowo pod niektórymi względami, a póki nie uzgodnimy naszych
poglądów, nie narażę się na spór nie licujący z moją godnością głowy rodziny. Dosyć?
Dobranoc, moje dziecko! Mam robotę.
– Czy nie mógłbym ci pomóc? Zawsze uważałeś, że nie jestem zdolny oszczędzić ci choć
trochę trudu!
– Mam nadzieję, że z czasem się to zmieni. Jednak nie potrafisz jeszcze dokonać prostego
dodawania.
– Cyfry, wiecznie te cyfry!
– Idź spać zatem; to ja będę czuwał nad tym, abyś był kiedyś bogaty.
„A czyż nie jestem dość bogaty? – myślał Emil wychodząc z pokoju. – Jeżeli, jak mi to
ojciec nieraz słusznie powtarzał, bogactwo nakłada na nas olbrzymie obowiązki, po co trawić
życie na stwarzaniu sobie tych obowiązków, które może przerastają nasze siły?”
Następny dzień poświęcono na częściowe uprzątnięcie śladów powodzi. Pomimo całej siły
charakteru pan Cardonnet nie mógł oprzeć się uczuciu głębokiej przykrości stwierdzając na
każdym kroku jakąś nową, nieprzewidzianą stratę w niezliczonych szczegółach swego
przedsiębiorstwa; robotnicy byli zupełnie zniechęceni. Woda, która poruszała fabrykę, a
której siły nie można było jeszcze opanować, wprawiała turbiny w nierytmiczne obroty,
wzmagające się, w miarę jak przelewała się przez śluzy. Przemysłowiec był poważny i
zamyślony, a choć się z tym nie zdradzał, irytował go brak przytomności u ludzi, którymi
komenderował, a którzy wydawali mu się bardziej podobnymi do maszyn niż same maszyny.
Przyzwyczaił ich do biernego, ślepego posłuszeństwa i czuł teraz, że w chwilach
przełomowych, kiedy nie wystarcza już wola jednego człowieka, niewolnicy są najgorszymi
sługami, jakich można sobie wyobrazić. Nie wezwał wszakże Emila na pomoc, przeciwnie,
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ilekroć młodzieniec ofiarowywał mu swoje usługi, odsuwał go pod byle jakim pozorem, tak
jakby istotnie mu nie dowierzał. Dla gorącego i szlachetnego serca była to najdotkliwsza kara.
Emil usiłował znaleźć pociechę u boku matki, lecz zacnej pani Cardonnet brak było
wszelkiej energii życiowej, wszyscy odczuwali nudę przy zetknięciu z jej otępiałym umysłem
i jakimś duchowym odrętwieniem, w którym zdawała się raz na zawsze pogrążona; syna
ogarniała przy niej nieprzeparta melancholia, zwłaszcza kiedy starała się go rozerwać i
zabawić. Ona również traktowała go jak dziecko i zbytkiem tkliwości osiągała ten sam
bolesny skutek co mąż jej zbytnią surowością. Nie mając dość sił, by zgłębić przepaść
dzielącą obu mężczyzn, obdarzona jednak dość żywą inteligencją, by ją przeczuć, odwracała
od niej myśl z przerażeniem i usiłowała igrać z synem na brzegu tej przepaści, tak jakby
można go było oszukać.
Oprowadzała go po domu i ogrodach, robiąc przy tym moc naiwnych uwag, starając się
dowieść mu, że dlatego tylko jest nieszczęśliwa, bo rzeka wylała.
– Gdybyś był przyjechał o jeden dzień wcześniej – powtarzała – zobaczyłbyś, jakie tu
wszystko było piękne, czyste i doskonale utrzymane! Cieszyłam się jak na jakie święto, że ci
podam kawę w tej altanie z jaśminów, tam na skraju tarasu; niestety, nie pozostało po nim ani
śladu: ziemię nawet podmyło, a rzeka naniosła na to miejsce brzydkie czarne błoto i kamyki.
– Pociesz się, droga mamo – odpowiadał Emil – wkrótce ci to wszystko przywrócimy, a
jeśli robotnicy ojca nie będą mieli czasu, ja będę twoim ogrodnikiem. Powiesz mi, jak było,
zresztą pamiętam przecież: było to jak piękny sen. Z wysokości tego wzgórza naprzeciw
podziwiałem twój zaczarowany ogród, twoje piękne kwiaty, które jedna chwila zniszczyła i
uniosła w moich oczach; ale szkody te są do naprawienia, nie martw się, inni ludzie są
bardziej godni pożałowania!
– A jak pomyślę, że i ciebie o mało nie porwała ta niegodziwa rzeka! Nienawidzę jej teraz!
O moje dziecko! Opłakuję dzień, w którym twemu ojcu przyszła fantazja osiedlenia się tutaj.
Już w ciągu zimy woda kilkakrotnie nas zalewała i musiał rozpoczynać na nowo wszystkie
swoje roboty. Trapi się tym i dręczy więcej, niż chce się przyznać. Charakter jego gorzknieje i
w końcu odbije się to na jego zdrowiu. A wszystko przez tę rzekę!
– Ale ty, mamo, czy nie sądzisz, że te świeże mury, ta wilgoć w powietrzu są zgubne dla
twego zdrowia?
– Nie mam pojęcia, moje dziecko. Pociechą we wszystkich troskach były mi kwiaty i myśl,
że cię wkrótce zobaczę. I oto jesteś, ale trafiłeś na istny śmietnik, na istne bagnisko pełne żab,
ja zaś cieszyłam się myślą, że będziesz palił cygaro spacerując po trawnikach, wśród
klombów kwiatów! Ach, ta przeklęta rzeka!
Kiedy nadszedł wieczór, Emil spostrzegł, że dzień wydał mu się nieskończenie długi:
upłynął na wysłuchiwaniu przekleństw pod adresem rzeki, miotanych przez wszystkich i na
wszystkie tony. Jego ojciec tylko powtarzał niezmiennie, że to sprawa błaha; że wał o sążeń
szerszy raz na zawsze poskromi rzekę; lecz kiedy o tym mówił, jego zbielała twarz i
zaciśnięte zęby zdradzały wewnętrzną wściekłość. Widok to był przykrzejszy niż
wysłuchiwanie gniewnych wykrzykników wszystkich innych.
Obiad spożyto w nastroju zimnym i ponurym. Pan Cardonnet, chyba ze dwadzieścia razy
odwoływany, wstawał od stołu, by wydać rozkazy; a że pani Cardonnet okazywała mężowi
bezgraniczny szacunek, za każdym razem zabierano więc półmiski do kuchni, by je podać
ciepłe; przynoszono potrawy wyschnięte i przepieczone; pan domu twierdził, że są nie do
jedzenia; pani bladła i czerwieniła się na przemian, szła do kredensu, zadawała sobie dużo
trudu, w rozterce sama z sobą, czy czekać na męża, czy też nie dać czekać synowi; Emil zaś
uważał, iż obiad w tym bogatym domu trwa bardzo długo i jest bardzo niesmaczny.
Wstano od stołu późno, brodów zaś na rzece niesposób było po ciemku odnaleźć, tak że
Emil musiał wyrzec się zamiaru udania się do Châteaubrun, jak to sobie umyślił. Opowiedział
rodzicom, jakiego tam doznał przyjęcia.
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– Pojadę do nich z wizytą, by im podziękować – wykrzyknęła pani Cardonnet.
Ale mąż ją powstrzymał:
– To zupełnie zbyteczne. Wcale sobie nie życzę, byś mi tu sprowadziła tego starego pijaka,
który żyje za pan brat z chłopami i który upijałby się u nas w kuchni razem z moimi
robotnikami.
– Ma czarującą córkę – powiedziała nieśmiało pani Cardonnet.
– Córkę! – odparł pan domu wyniośle. – Którą? Czy tę, którą miał ze służącą?
– Uznał ją za swoją.
– I dobrze zrobił, gdyż starej Janilli niełatwo byłoby powiedzieć, kto jest ojcem tego
dziecka. Mniejsza o to, czarująca czy nie czarująca, mam nadzieję, że Emil nie wybierze się
dziś wieczorem w taką podróż. Noc ciemna i drogi złe.
– Ach, nie! – wykrzyknęła pani Cardonnet. – Nie pojedzie dzisiaj: moje drogie dziecko nie
zrobi mi takiej przykrości. Jutro, w dzień, jeśli rzeka powróci całkiem do swego koryta,
zgadzam się jak najchętniej!
– A zatem jutro – odrzekł Emil bardzo nierad, lecz posłuszny swojej matce – jedno jest
pewne, że winienem złożyć wizytę i podziękować za tak serdeczną gościnność.
– Wizytę winien jesteś niewątpliwie – powiedział pan Cardonnet – mam nadzieję jednak,
że na tym ograniczą się twoje stosunki z tą rodziną; nie mam zamiaru bywać w tym domu.
Nie zasiedź się tam zbyt długo; jutro chciałbym z tobą porozmawiać, Emilu.
Nazajutrz skoro świt, zanim rodzice wstali, Emil kazał osiodłać konia i przejechawszy w
bród mętną jeszcze i wzburzoną rzekę pomknął galopem w stronę Châteaubrun.

VIII

GILBERTA

Ranek był przepiękny, słońce wstawało, kiedy Emil znalazł się na wprost Châteaubrun.
Ruiny, które w świetle błyskawic wydały mu się tak groźne, miały teraz pozór wytwornej
świetności, zwyciężającej ząb czasu i zniszczenia. Zorze poranku rzucały na nie białoróżowy
odblask, roślinność zaś pokrywająca mury rozkwitała zalotnie jak szata, godna stać się
dziewiczym całunem tej pięknej budowli.
Istotnie mało można spotkać wjazdów zamkowych zaplanowanych z tak wielkopańskim
rozmachem i tak dumnie położonych jak wjazd do zamku Châteaubrun. Czworokątny
budynek, w którym mieściła się brama, jak również perystyl zakończony ostrołukiem są
pięknie ciosane, kamień użyty na sklepienie i obramowanie brony jest nieskazitelnie biały.
Fasada rozpościera swe skrzydła na porosłej trawą i obsadzonej drzewami wyniosłości,
wspartej mocno o skałę i zbiegającej stromo ku rwącemu w dole przepaści potokowi. Drzewa,
głazy i murawa rozmieszczone przypadkowo na tych spadzistych stokach posiadają wdzięk
naturalny, którego żaden wytwór sztuki nie mógłby prześcignąć. Po drugiej stronie zamku
roztacza się widok jeszcze rozleglejszy i wspanialszy: Creuse, przecięta dwiema ukośnymi
śluzami, tworzy wśród wierzb i łąk dwie łagodne kaskady spadające z cichym i melodyjnym
szmerem do tej pięknej rzeki, czasem tak spokojnej, to znów tak rozjuszonej w swym biegu, a
przezroczystej jak kryształ, płynącej wśród zachwycających krajobrazów i malowniczych
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ruin. Z wysokości zamkowej wieży widać, jak tysiącem zakrętów wgryza się w urwiste
głębiny, wije się jak nić żywego srebra na tle ciemnej zieleni i wśród głazów porośniętych
różową tarniną.
Emil przejechał przez most nad szerokimi, częściowo zasypanymi fosami, których zbocza
pokrywała puszysta trawa i kwitnące krzaki jeżyn; podziwiał czystość rozległego naturalnego
tarasu i całego otoczenia ruin, spłukanych przez wody niedawnej burzy. Ulewne deszcze
zmiotły gruzy, odłamki tynku, rozrzucone kawałki drzewa; rzekłbyś, jakaś potężna wróżka
starannie obmyła ścieżki i stare mury, oczyściła piaski i usunęła ze wszystkich przejść ślady
zniszczenia, których właściciel nie byłby nigdy zdołał uprzątnąć. Powódź, która zepsuła,
zbrukała, zniweczyła całe piękno nowej siedziby Cardonnetów, przyczyniła się do
oczyszczenia i odmłodzenia zrujnowanego zamku Châteaubrun. Jego stare, niewzruszone
mury stawiały czoło wiekom i burzom, zdawały się przeznaczone na to, by ze swej wysokości
górować nad wszystkimi znikomymi dziełami nowych pokoleń.
Emil, choć dumny – jak mogą i powinni być dumni potomkowie starego mieszczaństwa,
tej kasty tak mądrej, upartej i mściwej, która ma za sobą piękne karty w historii, a która
zachowałaby i dziś swą szlachetność, gdyby była podała rękę ludowi, miast odtrącić go od
siebie pogardliwym kopnięciem – był pod wrażeniem majestatu, jaki zachowały szczątki tej
siedziby feudalnych panów. Ów bogaty i potężny syn gminu doznał pełnej szacunku litości
wkraczając do tego przybytku, jedynie bowiem duma z wielkiego nazwiska pozwalała
mieszkańcom tej siedziby walczyć jeszcze przeciwko niezaprzeczonej przewadze, jaką
dawała Emilowi jego sytuacja majątkowa. Ta szlachetna litość przychodziła mu tym łatwiej,
że nic zarówno w sposobie bycia, jak i w zwyczajach pana tego zamku nie starało się jej
wzbudzić ani odepchnąć. Spokojny, beztroski i serdeczny, zacny pan Antoni, zajęty
przycinaniem drzew owocowych przy wejściu do ogrodu, przyjął go po ojcowsku, wybiegł
mu na spotkanie i rzekł z uśmiechem:
– Rad jestem znowu pana powitać, drogi panie Emilu; wiem już bowiem, kim jesteś, i
cieszę się, że cię poznałem. Jako żywo, twarz pańska spodobała mi się od pierwszego
wejrzenia, a odkąd obaliłeś uprzedzenie, które starano się mi zaszczepić przeciwko twemu
ojcu, czuję, że z prawdziwą przyjemnością będę cię widywał wśród moich ruin. A więc
chodźmy najpierw razem do stajni, pomogę panu uwiązać konia, gdyż Charasson jest w tej
chwili zajęty: pomaga mojej córce szczepić róże, nie trzeba mu przerywać tak ważnej pracy.
Zostanie pan tym razem u nas na śniadaniu, jesteśmy bowiem pańskimi wierzycielami: wszak
ukradł nam pan wtedy obiecany posiłek.
– Nie przybywam tu, by narażać pana na nowe kłopoty, mój gościnny gospodarzu – odparł
Emil ściskając z nieprzepartą sympatią szeroką, stwardniałą dłoń rycerskiego wieśniaka. –
Chciałem przede wszystkim podziękować panu za jego dobroć, jak również zobaczyć się z
człowiekiem, który jest zarówno pańskim, jak moim przyjacielem, a z którym wyznaczyliśmy
tu sobie spotkanie na wczoraj wieczór.
– Wiem o tym – rzekł pan Antoni kładąc palec na ustach – powiedział mi wszystko. Tylko
jak zawsze wyolbrzymił pretensje, jakie żywi do pańskiego ojca. Ale pomówimy jeszcze na
ten temat, ja zaś ze swej strony chcę panu podziękować za zainteresowanie, jakie mu pan
okazuje. Wyszedł stąd o świcie i nie wiem, czy będzie mógł dziś jeszcze powrócić, tropią go
więcej niż kiedykolwiek; jestem jednak pewien, że dzięki panu sprawy jego wezmą wkrótce
lepszy obrót. Niech mi pan powie, co udało się panu ostatecznie uzyskać od ojca dla ocalenia
i naprawienia krzywdy uczynionej memu biednemu koledze. Polecił mi wysłuchać pana i
odpowiedzieć w jego imieniu, dał mi nawet pełnomocnictwo do traktowania z panem o
warunki zawarcia pokoju; jestem przekonany, że będą one godziwe, skoro wyjdą z pańskich
ust. Sprawa nie jest wszakże tak pilna, by pan odmówił śniadania w naszym kółku
rodzinnym, a oświadczam panu, że nie rozpocznę pertraktacji na czczo. Zacznijmy od
zaopiekowania się pańskim koniem, gdyż zwierzęta nie potrafią prosić o to, co chciałyby
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otrzymać, ludzie więc winni się nimi zająć, zanim zajmą się sobą, w obawie, by o nich nie
zapomnieć. Chodź tu, Janillo! Przynieś nam pełen fartuch owsa, to piękne zwierzę z
pewnością przywykłe co dzień jadać owies. Chciałbym, by rżało przyjaźnie, ilekroć mijać
będzie moją bramę, chciałbym nawet, by przestępowało jej próg, choćby wbrew woli swego
pana, gdyby miał o mnie zapomnieć.
Janilla pomimo oszczędności graniczącej ze skąpstwem, którą się we wszystkim
kierowała, bez wahania przyniosła trochę owsa przechowywanego na wielkie okazje.
Uważała to za zbytek, lecz dla podtrzymania honoru domu swego pana gotowa byłaby
sprzedać ostatni spencerek; w dodatku tym razem mówiła sobie przebiegle, że upominek,
który jej wręczył Emil, gdy się widzieli po raz ostatni, wraz z tym, którym nie omieszka
zapewne jej obdarzyć, wystarczą w zupełności, by hojnie karmić jego konia, ilekroć przyjdzie
mu ochota odwiedzić zamek.
– Jedz, mój mały, jedz – mówiła głaszcząc konia z miną, której starała się nadać pozór
męskości i energii.
Po czym, zwinąwszy wiecheć słomy, zaczęła mu wycierać boki.
– Niech pani da spokój, pani Janillo – wykrzyknął Emil odbierając z jej rąk słomę. –
Oddam mu sam tę usługę.
– Czy myśli pan, że nie potrafię tego zrobić równie dobrze jak mężczyzna? – zapytała
wszechumiejąca kobietka. – Niech pan będzie spokojny, znam się równie dobrze na
obrządzaniu stajni, jak na spiżarni i pralni; a gdybym co dzień nie zajrzała za drabinki i do
masztarni, ten wiercipięta „dżokej” nie potrafiłby nigdy zadbać jak należy o klacz pana
hrabiego. A niech pan tylko zobaczy, jak jest czysto utrzymana i jaka spaśna ta nasza
Latarnia. Nie jest piękna, to prawda, ale za to poczciwa; tak jak zresztą wszystko u nas, z
wyjątkiem mojej córeczki, która jest i piękna, i poczciwa.
– Pani córeczki! – rzekł Emil, któremu przypomniało się coś, co odbierało nieco poezji
obrazowi panny de Châteaubrun. – To pani ma tu córkę? Nie widziałem jej jeszcze.
– A pfe, proszę pana! Co też pan wygaduje? – wykrzyknęła Janilla, a blade jej i błyszczące
policzki pokrył rumieniec wstydu, pan Antoni zaś uśmiechał się z zakłopotaniem. – Nie wie
pan zapewne, że jestem panną.
– Przepraszam – ciągnął dalej Emil – bawię od tak niedawna w tych stronach, że nieraz
zdarza mi się popełnić jakąś śmieszną pomyłkę. Myślałem, że pani jest mężatką lub wdową.
– Mogłam była co prawda pochować dotychczas już kilku mężów – odparła Janilla – na
sposobnościach mi nie zbywało. Ale miałam zawsze wstręt do małżeństwa, lubię żyć wedle
swojej woli. Kiedy mówię „nasza córeczka”, to przez przyjaźń dla tego dziecka, które niemal
się przy mnie urodziło: była u mnie wtedy, jak ją od piersi odstawiano, i pan hrabia pozwala,
bym uważała ją za swoją córkę, co nic nie umniejsza szacunku, jaki jestem jej winna. Gdyby
pan jednak zobaczył panienkę, byłby pan zauważył, że nie jest ani trochę do mnie podobna,
nie więcej niż pan, i że w jej żyłach płynie tylko szlachetna krew. Wielkie nieba! Skądże ja
bym wzięła taką córkę? Byłabym taka z niej dumna, że wszystkim bym o tym
rozpowiedziała, choćby mnie ludzie mieli za to wziąć na języki. Ho, ho! Śmieje się pan, panie
Antoni? Niech się pan śmieje, ile pan chce, jestem o piętnaście lat starsza od pana i złe języki
nic o mnie powiedzieć nie mogą.
– Ależ gdzie tam, Janillo! Nikt, o ile wiem, o tym nie myśli – rzekł pan de Châteaubrun
udając wesołość. – Byłby to dla mnie zbyt wielki zaszczyt i nie jestem dość zarozumiały, by
się tym chwalić. Jeśli zaś chodzi o moją córkę, masz prawo ją nazywać, jak ci się podoba,
byłaś dla niej lepsza niż matka, jeśli to możliwe.
Hrabia powiedział te słowa tonem poważnym i wzruszonym, przy czym oczy jego zasnuła
mgła, a w głosie zabrzmiał głęboki smutek. Ale oddawać się czas dłuższy zmartwieniu było
tak niezgodne z jego charakterem, że odzyskał od razu zwykłą swoją pogodę.
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– Idź przyrządzić śniadanie, moja ty trzpiotko – zwrócił się krotochwilnie do swego
ochmistrza w spódnicy – muszę jeszcze przyciąć dwa drzewa, a pan Emil dotrzyma mi
towarzystwa.
Ogród w Châteaubrun był niegdyś rozległy i wspaniały, jak wszystko, co należało do
zamku; większą jego część jednak sprzedano wraz z parkiem, obróconym teraz w pole
uprawne, zajmował więc zaledwie przestrzeń paru morgów. Część ogrodu przylegająca do
zamku była piękna nadmiarem bujnej roślinności. Trawa i krzewy ozdobne, rosnące teraz
dziko, odsłaniały gdzieniegdzie parę stopni dawnych schodów lub szczątki murów – były tam
ongiś, za czasów Ludwika XV, kioski i labirynty. Zdobiły je zapewne posągi mitologiczne,
wazony, fontanny, pawilony pseudosielskie, przypominające w miniaturze zalotną i
zmanierowaną ornamentację królewskich rezydencji. Teraz pozostały z nich tylko
bezkształtne szczątki zarośnięte dzikim winem i bluszczem, piękniejsze może dziś w oczach
poety i artysty, niż były kiedyś, za czasów swej świetności.
Na nieco wyższym planie, okolony płotem z jeżyn, by zagrodzić drogę dwóm pasącym się
swobodnie w dawnym ogrodzie kozom, ciągnął się sad. Rosły w nim sędziwe drzewa,
których sękate i pogięte gałęzie, nieprzycinane w kształcie wrzecion lub szpaleru, przyjęły
teraz najdziwaczniejszą postać. Krzyżowały się niby hydry i potworne smoki wijące się pod
nogami i nad głową przechodnia, tak iż trudno było się tamtędy przedostać nie potknąwszy
się o wystające olbrzymie korzenie lub nie pozostawiwszy kapelusza na gałęziach.
– Stare to sługi – rzekł pan Antoni torując drogę Emilowi wśród tych ogrodowych
praszczurów – rodzą zaledwie co pięć lub sześć lat, ale cóż za wspaniałe i smakowite owoce
wydają te wolno krążące, lecz obfite jeszcze soki! Kiedy odkupywałem moją ziemię, wszyscy
mi radzili, bym wyciął te prastare pnie; moja córka wyprosiła dla nich łaskę z uwagi na ich
piękno i dobrze zrobiłem, żem posłuchał jej rad, bo dają nam rozkoszny cień i niech tylko
niektóre obrodzą, jesteśmy dostatecznie zaopatrzeni w owoce. Niech pan zobaczy, jaka gruba
jabłoń! Była świadkiem narodzin mego ojca i gotów jestem się założyć, że będzie świadkiem
narodzin moich wnuków. Czy ścięcie takiej dostojnej matrony nie byłoby zbrodnią? A oto
drzewo pigwowe, nie daje więcej niż dwanaście pigw do roku. To zdaje się mało przy jego
wzroście, ale owoce są wielkości mojej głowy i żółte jak najczystsze złoto. A co za aromat,
mój panie! Zobaczy je pan jesienią! A tu wiśnia, nieźle obsypana, co? Zdaje mi się, że starzy
jeszcze na coś się zdadzą! Trzeba tylko wiedzieć, jak się przycina drzewa. Zawodowy
ogrodnik powiedziałby panu, że należy przerwać rozwój tych wszystkich gałęzi, poobcinać,
przypiłować, zmusić soki, by zamieniły się w pąki. Kiedy jednak człowiek sam jest stary,
nabiera doświadczenia, które mu co innego doradza. Jeśli drzewo owocowe przeżyło już
pięćdziesiąt lat poświęcając wszystko dla zwiększenia plonu, trzeba mu zwrócić wolność i
oddać na kilka lat w ręce przyrody. Wtedy powraca mu druga młodość, rosną mu bujnie
gałęzie, liście, odpoczywa.
A kiedy zamiast przygarbionego szkieletu stanie się znów prawdziwym drzewem, odpłaci
nam za to owocując szczodrze. Na przykład tu widzi pan grubą gałąź, która wydaje się
zbyteczna – dodał otwierając zakrzywiony nóż ogrodniczy. – A ja ją właśnie uszanuję: tak
poważna amputacja wyczerpałaby drzewo. W starych organizmach krew nie odnawia się dość
szybko, by mogły znieść operację, którą z łatwością wytrzymują za młodu. To samo jest z
rośliną. Usunę tylko suche gałęzie, zeskrobię mech, przytnę trochę końce. Jak pan widzi, to
bardzo proste.
Naiwna powaga, z jaką pan de Châteaubrun oddawał się cały swym sielskim zajęciom,
wzruszała Emila i stanowiła kontrast z tym, jak odbywały się podobne sprawy u niego w
domu. Tam sowicie opłacany ogrodnik z dwoma pomocnikami nie wystarczał, by utrzymać
ogród jego matki w odpowiedniej świetności i blasku; ona zaś zamartwiała się, jeśli usechł
pączek róży lub jeśli zabłąkał się niewłaściwy szczep; pan Antoni natomiast szczycił się
hardym zdziczeniem swych „wychowanków” i nic nie wydawało mu się płodniejsze i
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hojniejsze od darów przyrody. Ten stary sad o niskiej i delikatnej murawie, przystrzyżonej
pracowitymi zębami paru cierpliwych owieczek pozostawionych tam bez psa i bez pasterza,
ów sad pełen kapryśnej roślinności. o łagodnie falistych zboczach, był uroczym zakątkiem,
którego marzeń nie zakłócało niczyje zazdrosne oko.
– Teraz kiedy skończyłem z moimi drzewami – oświadczył pan Antoni nakładając znów
kurtkę, którą był powiesił na gałęzi – poszukamy mojej córki i pójdziemy na śniadanie. Zdaje
się, że nie widział pan jeszcze mojej córki? Ale ona pana już zna, jest bowiem wtajemniczona
we wszystkie sekrety naszego zacnego Jana, on ją tak kocha, że częściej radzi się jej niż mnie.
Idź naprzód, Mospanie – zwrócił się do psa – i powiedz twojej młodej pani, że czas zasiąść do
stołu. Cieszysz się, widzę, co? Wiesz dobrze, która godzina, apetyt zastępuje ci zegar.
Pies pana Antoniego odpowiadał zarówno na imię Mospana, które mu dawano, gdy
państwo byli z niego zadowoleni, jak na miano Fanfarona, które było jego właściwym
imieniem, ale które nie podobało się pannie de Châteaubrun; toteż jego pan wołał tak na niego
tylko na polowaniu albo kiedy chciał go skarcić surowo za rzadkie zresztą bardzo
wykroczenia, takie jak żarłoczność, chrapanie podczas snu lub szczekanie w nocy, kiedy Jan
przekradał się przez mur. Wierne zwierzę zdawało się rozumieć, co mówi jego pan, zaczęło
bowiem się śmiać; w ten sposób niektóre psy objawiają wesołość, co nadaje ich fizjonomii
niemal ludzki wyraz rozumu i uprzejmości. Po chwili Fanfaron pobiegł naprzód i znikł za
ścianą spadającego ku rzece urwiska.
Idąc za Emilem pan Antoni zwracał uwagę młodzieńca na piękno roztaczających się przed
ich oczami widoków.
– Nasza rzeka także pokazała, co potrafi, wylała przedwczoraj; na szczęście siano
nadbrzeżne było już sprzątnięte, i to dzięki radom Jana, który nas ostrzegł, byśmy go zbyt
długo nie suszyli. Wierzą tu w niego. jak w wyrocznię, trzeba przyznać, że ma ogromny
zmysł obserwacyjny i zdumiewającą pamięć. Po pewnych znakach, których nikt inny nie
zauważy, po kolorze wody i obłoków, a zwłaszcza po księżycu w czasie pierwszej pełni
wiosennej umie przepowiedzieć niezawodnie pogodę lub czego należy się wystrzegać w ciągu
całego roku. Byłby to dla pańskiego ojca człowiek niezmiernie cenny, gdyby tylko chciał się
go słuchać. Zdatny jest do wszystkiego i gdybym był na miejscu pana Cardonnet, nie
szczędziłbym trudów dla zjednania sobie jego przyjaźni; nie trzeba bowiem marzyć o tym, by
stał się pilnym i karnym sługą. Ma naturę dzikusa, który umiera, gdy się go ujarzmi. Jan
Jappeloup potrafi tylko wtedy coś dobrze zrobić, kiedy robi to z dobrawoli; ale gdy kto
zdobędzie jego serce – najszlachetniejsze serce, jakie kiedykolwiek Pan Bóg stworzył –
przekona się pan, jak w ważnych chwilach człowiek ten potrafi się wznieść ponad to, czym
być się zdaje! Niech tylko powódź, pożar lub jakaś nagła klęska dotkną zakłady pana
Cardonnet, wówczas dopiero nam przyzna, że za głowę i ramię Jana Jappeloup nie ma zbyt
wygórowanej ceny i że zasługują na najczujniejszą opiekę!
Emil nie wysłuchał tych pochwał do końca z takim zainteresowaniem, jakie byłby im
poświęcił w każdych innych okolicznościach; uszy jego bowiem i myśli zwróciły się w
całkiem innym kierunku. Jakiś świeży głos śpiewał, a raczej nucił w pewnej stąd odległości
melodię właściwą tym stronom, pełną uroku melancholii i naiwności, a w chwilę potem córka
hrabiego, to dziecko bezżennego stanu – nikt w całej okolicy nie znał imienia jej matki –
ukazała się zza skupiny polnych róż, piękna jak najpiękniejszy dziki kwiat rozkwitły w tej
czarownej samotni.
Osiemnasto- najwyżej dziewiętnastoletnia Gilberta de Châteaubrun, jasnolica i złotowłosa,
miała w wyrazie, zarówno jak w charakterze coś, co świadczyło o rozsądku nad wiek i o
dziecięcej wesołości, której niejedna młoda dziewczyna nie potrafiłaby zachować w jej
warunkach; nie mogła bowiem nie zdawać sobie sprawy, że jest biedna i że w tym wieku
wyrachowania i egoizmu czeka ją w przyszłości osamotnienie i niedostatek. Nie przejmowała
się jednak tym wcale, tak samo jak ojciec, do którego była podobna jak dwie krople wody
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zarówno z powierzchowności, jak z usposobienia; w jej stanowczym i życzliwym spojrzeniu
malowała się niezmącona pogoda. Na widok Emila zaczerwieniła się mocno, ale raczej ze
zdziwienia niż z zakłopotania; podeszła bowiem i ukłoniła mu się z prostotą, bez owych
wymuszonych i nieszczerze wstydliwych minek, za które zbytnio wychwalano młode
dziewczęta, nie rozumiejąc, co się za tym kryje. Gilbercie nie przyszło nawet na myśl, że
młody gość jej ojca będzie ją pożerał wzrokiem, ona zaś winna przyoblec wyraz godności, by
pohamować śmiałość jego skrytych pożądań. Przeciwnie, przyglądała mu się sama z uwagą,
chcąc przekonać się, czy twarz jego pozyska jej sympatię, tak jak zjednała sobie już sympatię
jej ojca; zauważyła od razu z wrodzoną sobie bystrością, że jest bardzo przystojny i
bynajmniej nie zarozumiały z tego powodu i że z umiarem hołduje modzie; że nie jest ani
sztywny, ani zuchwały, ani zmanierowany; wreszcie, że jego wyraziste oblicze jaśnieje
szczerością, odwagą i zdradza tkliwość uczuć. Rada, że egzamin wypadł tak pomyślnie,
odzyskała nagle całkowitą swobodę, tak jakby obcy człowiek nie stanął pomiędzy nią a
ojcem.
– To prawda – rzekła kończąc frazes, którym pan de Châteaubrun przedstawił jej Emila –
mój ojciec miał do pana żal, że pan tak uciekł od nas bez śniadania. Ja jednak od razu
zrozumiałam, że pilno panu było do matki, zwłaszcza wobec tej powodzi, kiedy każdy mógł
się niepokoić o swoich. Na szczęście, jak nas zapewniano, pani Cardonnet nie przelękła się
zbytnio, mówiono nam też, że żaden z robotników państwa nie zginął.
– Dzięki Bogu ani u nas, ani we wsi nikt nie uległ śmiertelnemu wypadkowi –
odpowiedział Emil.
– Ale szkody u państwa są podobno wielkie?
– To najmniej ważne, proszę pani, biedacy stosunkowo o tyle więcej ucierpieli. Na
szczęście ojciec mój chce i może naprawić wiele strat.
– Powiadają, że zwłaszcza... – dziewczyna zaczerwieniła się lekko na to niebaczne słowo,
które wymknęło się z jej ust – powiadają, że matka pana jest także bardzo dobra i miłosierna.
Rozmawiałam właśnie o niej przed chwilą z małym Sylwinem, którego obsypała
dobrodziejstwami.
– Matka moja jest doskonałością – rzekł Emil – lecz w tym wypadku było rzeczą całkiem
naturalną, że okazała życzliwość temu chłopcu; gdyby nie on, byłbym zapewne zginął przez
własną nierozwagę. Pilno mi go zobaczyć, by mu podziękować.
– Otóż i on – ciągnęła dalej panna de Châteaubrun, wskazując na Charassona, który szedł
za nią niosąc koszyk i słoiczek z żywicą. – Zaszczepiliśmy przeszło pięćdziesiąt oczek, a
wśród nich i zrazy, które Sylwin pozbierał u państwa na górnych tarasach ogrodu. Były to
braki, które ogrodnik wyrzucił po wycięciu róż; będziemy mieli dużo pięknych kwiatów, jeśli
dobrze szczepiliśmy. Zajrzysz do nich, prawda, ojcze? Nie mam jeszcze wielkiej wprawy.
– Co tam! Szczepisz lepiej ode mnie twymi delikatnymi rączkami – rzekł pan Antoni
podnosząc do ust ładne paluszki córki. – To praca dobra dla kobiet, wymaga większej
zręczności, niż my mieć możemy. Powinnaś jednak włożyć rękawiczki, dziecko! Te
niegodziwe ciernie cię nie oszczędzą.
– A cóż mi to szkodzi, ojcze? – odpowiedziała z uśmiechem dziewczyna. – Nie jestem
księżniczką i bardzo się z tego cieszę. Czuję się przez to swobodniejsza i szczęśliwsza.
Emil nie uronił ani jednego słowa z tej ostatniej uwagi, choć była wypowiedziana
półgłosem i przeznaczona tylko dla ojca i choć młody gość oddalił się o parę kroków na
spotkanie Sylwina, by go przyjaźnie powitać.
– Ja się miewam doskonale – odpowiedział paź zamku Châteaubrun – bałem się tylko,
żeby klacz się nie przeziębiła po takiej kąpiółce. Ale na szczęście zdrowa jest aż miło; a ja się
uradowałem, żem mógł wejść do pańskiego ślicznego pałacu, zobaczyć piękne pokoje i
lokajów pańskiego papy, co mają czerwone kamizelki i złoto na kapeluszach.
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– Ach, to mu zwłaszcza zawróciło głowę – powiedziała Gilberta śmiejąc się z całego serca,
przy czym odsłoniła dwa rzędy drobnych ząbków, białych i zwartych jak sznury pereł. – Pan
Sylwin, tak jak pan go tu widzi, ma wygórowane ambicje; pogardza głęboko swoją nową
bluzą i szarym kapeluszem od czasu, jak zobaczył wygalonowanych lokajów. Jeśli
kiedykolwiek zobaczy strzelca z pióropuszem z kogucich piór i epoletami, całkiem oszaleje.
– Biedny chłopiec! – rzekł Emil. – Gdyby wiedział, o ileż ma więcej swobody, o ileż los
jego jest godniejszy i szczęśliwszy niż los tych pstrokatych, wielkomiejskich lokajów!
– Nie domyśla się nawet, że liberia człowieka upadla – ciągnęła dalej młoda dziewczyna –
i nie wie, że jest najszczęśliwszym sługą, jaki kiedykolwiek chodził po świecie.
– Nie skarżę się – odparł Sylwin – wszyscy są tu dla mnie dobrzy, nawet panna Janilla,
choć jest trochę wścibska; nie chciałbym wyjechać z tych stron, bo mam rodziców w Cuzion,
o parę kroków od zamku; ale jak się człowiek trochę ubierze, to zaraz inne życie w niego
wstępuje!
– Chciałbyś więc być lepiej ubrany od twego pana? – zapytała panna de Châteaubrun. –
Popatrz na mego ojca, jak skromnie się nosi. Byłby bardzo nieszczęśliwy, gdyby musiał
wkładać co dzień czarny frak i białe rękawiczki.
– To prawda, że byłoby mi trudno przyzwyczaić się do tego na nowo – odrzekł pan Antoni.
– Ale czy słyszycie głos Janilli, moje dzieci? Już od chwili zdziera sobie gardło wołając nas
na śniadanie.
„Moje dzieci” były to słowa, których pan Antoni, życzliwy dla wszystkich, używał często,
czy to zwracając się do Janilli i Sylwina, jeśli byli razem, czy też do chłopów ze swojej wsi.
Gilberta spotkała więc ze zdziwieniem przelotne spojrzenie, którym mimo woli obrzucił ją
młody Cardonnet. Drgnął i serce jego zabiło jakąś dziwną mieszaniną uczuć: sympatii, lęku i
radości, kiedy usłyszał to ojcowskie wezwanie zwrócone zarazem do niego i do pięknej
Gilberty.

IX

PAN ANTONI

Śniadanie było tym razem bardziej wystawne niż zwykle w Châteaubrun. Janilla miała
dość czasu, by poczynić pewne przygotowania. Zaopatrzyła się w mleczywo, miód, jajka i
poświęciła bohatersko dwoje kurcząt, które piszczały jeszcze, kiedy Emil ukazał się na
ścieżce, ale które choć były jeszcze ciepłe, gdy je kładła na ruszcie, okazały się dość kruche.
Młodzieniec nabrał apetytu podczas przechadzki w ogrodzie i oświadczył, że wszystko jest
znakomite. Jego pochwały bardzo pochlebiły Janilli, która jak zwykle zasiadła przy stole
naprzeciwko swego pana i z godnością robiła honory domu.
Wielką przyjemność sprawiło jej zwłaszcza uznanie, jakim gość darzył konfitury z dzikich
jeżyn własnoręcznie przez nią usmażone.
– Mateczko – powiedziała Gilberta – trzeba będzie posłać próbkę twego talentu i przepis
pani Cardonnet, prosząc ją w zamian o flance ananasowych poziomek.
– Diabła warte te wasze wielkie poziomki ogrodowe – odpowiedziała Janilla. – Sama
woda. Wolę nasze drobne górskie poziomki, takie czerwone i pachnące. To nie przeszkadza,
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że dam panu Emilowi duży słój moich konfitur dla jego mamy, jeśli tylko pani Cardonnet
zechce je przyjąć.
– Moja matka nie chciałaby ich pani pozbawiać, droga panno Janillo – odpowiedział Emil,
szczególnie ujęty naiwną hojnością Gilberty i porównując w duchu szczerą dobrą wolę tej
ubogiej rodziny z wyniosłą pogardą swoich bliskich.
– Och! – zaprzeczyła Gilberta z uśmiechem – wcale tego nie odczujemy. Mamy już duży
zapas i każdej chwili możemy się zaopatrzyć w te owoce. Nie są one u nas rzadkością, a
krzewy, które je rodzą, omal nie przebijają murów i nie rosną w naszych pokojach.
– A czyja to wina – odparła Janilla – jeśli zarastają nas jeżyny? Czyż nie chciałam wyciąć
ich zupełnie? Byłabym sobie z nimi dała radę sama, bez niczyjej pomocy, gdyby mi tylko
pozwolono.
– To ja obroniłam te krzaki przed tobą, mateczko kochana! Tworzą tak piękne girlandy
dokoła naszych ruin, że szkoda byłoby je zniszczyć.
– Przyznaję, że to ładnie wygląda – zgodziła się Janilla – i że na dziesięć mil dokoła nie
znajdziesz piękniejszych krzaków rodzących tak wielkie owoce!
– Słyszy pan, panie Emilu? – odezwał się z kolei pan Antoni. – Oto cała nasza Janilla.
Poza Châteaubrun nie ma nigdzie nic pięknego, dobrego, pożytecznego i zdrowego. To już
taki przywilej.
– Dobre sobie! Ma się pan też czego skarżyć – odcięła się Janilla. – Tak, radzę panu,
niechże pan się na coś poskarży!
– Na nic się nie skarżę – odpowiedział hrabia – niech mnie Bóg broni! Przy córce i przy
tobie czegóż mógłbym jeszcze pragnąć?
– Ach, tak pan mówi, kiedy człowiek pana słucha. Ale niech no się tylko odwróci, a pana
jakaś mucha ugryzie, zaraz pan spuszcza nos na kwintę, a to wcale nie na miejscu w pańskiej
sytuacji.
– Jestem w takiej sytuacji, jaka się podobała Panu Bogu – odrzekł pan Antoni łagodnie i z
pewną melancholią. – Jeśli moja córka godzi się z nią bez żalu, to przecież ani ty, ani ja nie
będziemy skarżyć się na zrządzenie Opatrzności.
– Ja? – wykrzyknęła Gilberta. – A czegóż miałabym żałować? Powiedz mi, mój drogi
ojcze, gdyż ja na próżno szukałabym, czego mi brak i czego mogłabym więcej pragnąć na tej
ziemi.
– Podzielam całkowicie pani zdanie – rzekł Emil, wzruszony wyrazem szczerości i
szlachetnego uczucia malującym się na tej pięknej twarzy. – Jestem pewien, że pani jest
szczęśliwa, bo...
– Bo?... Niech pan powie, panie Cardonnet! – podchwyciła Gilberta wesoło. – Miał pan
powiedzieć dlaczego i przerwał pan.
– Byłbym w rozpaczy, gdyby to brzmiało jak banalny komplement – odpowiedział Emil
czerwieniąc się równie mocno jak Gilberta – pomyślałem jednak, że gdy się posiada te trzy
skarby: piękność, młodość i dobroć, wówczas można czuć się szczęśliwym, ma się bowiem
pewność, że się jest kochanym.
– Jestem więc jeszcze szczęśliwsza, niż pan przypuszcza – rzekła Gilberta kładąc jedną
rękę w dłoń ojca, drugą w dłoń Janilli – gdyż jestem kochana, choć tak bardzo znów na to nie
zasługuję. Nie wiem, czy jestem piękna i dobra, ale wiem z całą pewnością, że nawet gdybym
była brzydka i zgryźliwa, mój ojciec i moja matka kochaliby mnie mimo wszystko. Szczęście
moje ma więc źródło w ich dobroci, w ich tkliwości, ale nie w moich zasługach.
– Wolno jednak panu sądzić – zwrócił się pan Antoni do Emila, przyciskając córkę do
serca – że składa się na to zarówno jedno, jak i drugie.
– Co też pan zrobił, panie Antoni! – wykrzyknęła Janilla. – Jaki pan roztargniony!
Poplamił pan jajkiem rękaw Gilberty.
– To nic, zaraz sam zmyję plamę.
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– Gdzie tam! To byłoby jeszcze gorzej; wyleje pan na nią całą karafkę i zatopi pan moją
córeczkę. Chodź tu, dziecko, niech ci wyczyszczę plamę. Nienawidzę plam! Czy nie szkoda
byłoby tej ładnej, nowej sukienki?
Emil spojrzał po raz pierwszy na strój Gilberty. Dotychczas zauważył tylko jej zgrabną
kibić i piękne rysy. Miała na sobie suknię z jasnopopielatego, bardzo świeżego, choć dość
grubego drelichu, z białą jak śnieg chusteczką zawiązaną dokoła szyi. Gilberta zauważyła
jego badawczy wzrok i bynajmniej tym nieupokorzona, powiedziała z pewną dumą, że suknia
jej się podoba, że jest w dobrym gatunku, nie boi się cierni i jeżyn, i że żaden materiał nie
mógłby być jej milszy niż ten, który wybrała Janilla.
– Ta suknia jest śliczna, naprawdę – rzekł Emil – moja matka ma taką samą.
Nie była to prawda; Emil, choć tak szczery, skłamał bezwiednie. Gilberta nie dała się
oszukać, ale wdzięczna mu była za jego delikatną intencję.
Janilli zaś widocznie pochlebiło, że uznano jej dobry gust, zależało jej bowiem na tym w
równym niemal stopniu jak na urodzie Gilberty.
– Moja córeczka nie jest kokietką, ale ja nią jestem dla niej. A cóż by pan powiedział,
panie Antoni, gdyby pańska córka nie wyglądała ślicznie i schludnie, jak przystało jej
stanowisku w świecie?
– Nie mamy nic wspólnego z wielkim światem, moja droga Janillo – odparł pan Antoni – i
wcale się na to nie skarżę. Nie rób więc sobie niepotrzebnych złudzeń.
– Mówi pan o tym jakby z żalem, panie Antoni. Przecież panu powiadam, że człowiek nie
traci swego stanowiska na świecie; ale pan już jest taki: jak się panu coś nie podoba, zaraz
machnie pan ręką na wszystko!
– Na nic nie macham ręką – bronił się hrabia – przeciwnie, ze wszystkim się godzę.
– Ach tak, godzi się pan? – rzekła Janilla, która zawsze musiała szukać z kimś zwady, by
utrzymać obrotność języka i wyrazistą grę twarzy. – Bardzo pan łaskaw, doprawdy, że godzi
się pan z takim losem, jaki panu przypadł w udziale! Można by pomyśleć, że trzeba nie lada
rozsądku i filozofii, żeby się na to zdobyć. Doprawdy, niewdzięcznik z pana.
– O co ci chodzi, przekoro? – zapytał pan Antoni. – Powtarzam ci, że wszystko jest jak
najlepiej i że się po wszystkim pocieszyłem.
– Pocieszyłem! Patrzcie państwo, a po czym, jeśli spytać wolno? Czy nie był pan zawsze
najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi?
– Nie, nie zawsze! Życie moje było przeplatane goryczą, tak jak każde życie. Dlaczegoż
jednak miałbym być szczęśliwszy od tylu ludzi niegorszych ode mnie?
– Nie, tamci są gorsi od pana, twierdzę to z całą pewnością, tak jak twierdzę, że był pan
zawsze uprzywilejowany przez los. Tak, proszę pana, jestem gotowa dowieść, kiedy tylko pan
zechce, że się pan w czepku urodził.
– Istotnie, zrobiłabyś mi przyjemność, gdybyś potrafiła tego dowieść – uśmiechnął się pan
Antoni.
– A więc, trzymam pana za słowo i zaczynam. Pan Cardonnet będzie sędzią i świadkiem.
– Pozwólmy jej mówić, panie Emilu – powiedział pan Antoni. – Jesteśmy przy wetach, a
wtedy nikt nie zdoła powstrzymać gadulstwa Janilli. Będzie plotła trzy po trzy, uprzedzam
pana. Lecz nie brak jej werwy i dowcipu. Nie znudzi się pan słuchając jej.
– Przede wszystkim – zaczęła Janilla prostując się z dumą, gdyż chciała zasłużyć sobie na
tę pochwałę – urodził się pan hrabią de Châteaubrun, a nie jest to pierwsze lepsze nazwisko
ani byle jaki zaszczyt.
– Zaszczyt ten niewiele znaczy w dzisiejszych czasach – odrzekł pan de Châteaubrun –
jeśli zaś chodzi o nazwisko przekazane mi przez przodków, nie przyczyniłem się do jego
rozgłosu i niewielka w tym moja zasługa, że je noszę.
– Niech pan da spokój – ciągnęła dalej Janilla. – Wiem, do czego pan zmierza, i sama do
tego dojdę. Niechże mi pan da powiedzieć. Urodził się pan tutaj (w najpiękniejszej
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miejscowości na świecie), wykarmiła pana najpiękniejsza i najbardziej hoża wieśniaczka na
całą okolicę, niegdyś moja przyjaciółka, choć byłam o kilka lat od niej młodsza, matka tego
poczciwca Jana Jappeloup. który był zawsze i jest tak przywiązany do pana jak stopa do nogi.
Ma on teraz swoje kłopoty, ale kłopoty, które się pewnie dobrze skończą!...
– Dzięki panu – dodała Gilberta patrząc na Emila i tym spojrzeniem niewinnym i
życzliwym odpłaciła mu za komplement, który złożył jej urodzie i jej sukni.
– Jeśli zapuścisz się w twoje zwykłe dygresje – rzekł pan Antoni do Janilli – nie będzie
temu końca.
– A właśnie że będzie – mówiła dalej Janilla. – Postaram się streszczać, jak mówi ksiądz
proboszcz z Cuzion na początku każdego kazania. Pan Bóg obdarzył pana niezwykłym
zdrowiem, a w dodatku nikt nigdy nie widział tak pięknego dziecka. Czego dowodem, że gdy
wyrósł na jednego z najurodziwszych kawalerów w całej prowincji, damy wszelkiej kondycji
nie omieszkały się na tym poznać.
– Dalej, dalej, Janillo – przerwał jej hrabia, a cień smutku zdawał się przesłaniać jego
wesołość – nie ma wiele do powiedzenia na ten temat.
– Niech pan będzie spokojny – odparła energiczna kobietka – nie powiem nic, czego by nie
należało powiedzieć. Wychował się pan na wsi w tym starym zamku, który był wtedy potężny
i bardzo bogaty... a w którym i dziś wcale nieźle się mieszka! Zabawy z dzieciarnią w jego
wieku, a zwłaszcza z mlecznym bratem, małym Jankiem Jappeloup, zahartowały chłopca –
był zdrów jak rydz. No, może się pan poskarży na swoje zdrowie, panie hrabio, może nam
pan powie, czy zna pan drugiego człowieka po pięćdziesiątce, który byłby żwawszy i lepiej
się trzymał od pana?
– Racja, ale nie powiedziałaś, że urodziłem się w niespokojnych czasach rewolucji,
skutkiem czego moja edukacja była w dzieciństwie nader zaniedbana.
– Do licha, panie hrabio! Wolałbyś się pan był urodzić o dwadzieścia lat wcześniej i mieć
dziś siedemdziesiąt lat? Dziwny pomysł! Urodził się pan w samą porę i ma pan przed sobą,
dzięki Bogu, długie lata życia. Jeśli zaś chodzi o edukację, to cóż jej można zarzucić:
umieszczono pana w kolegium w Bourges i uczył się pan znakomicie.
– Wręcz przeciwnie, uczyłem się jak najgorzej. Nie nawykłem do pracy umysłowej,
zasypiałem na lekcjach. Pamięć miałem niewygimnastykowaną, i więcej trudu kosztowało
mnie przyswojenie sobie najelementarniejszych zasad nauki niż moich kolegów dokończenie
gruntownej edukacji.
– A więc miał pan większe od nich zasługi, gdyż więcej się pan namęczył. Zresztą umiał
pan całkiem dosyć jak na arystokratę. Nie był pan przeznaczony na proboszcza lub
nauczyciela: czy potrzeba panu było tyle greki i łaciny? Jak pan przyjeżdżał tu na wakacje,
był pan już wykształconym młodzieńcem: potrafił pan rzucić piłką powyżej wielkiej wieży, a
jak pan krzyknął na psy, to słychać było aż w Cuzion.
– Wszystko to nie dowodzi jeszcze zbyt gruntownych studiów – roześmiał się pan Antoni z
tego panegiryku.
– Kiedy dorósł pan do wieku, w którym czas było opuścić szkoły, wybuchła wojna z
Austriakami, Prusakami, R u s a k a m i . Bił się pan dzielnie, jak mi Bóg miły, czego
dowodem, że odniósł pan kilka ran.
– Bardzo lekkich! – wtrącił pan Antoni.
– Dzięki Bogu! – nie dała sobie przerwać Janilla. – Czy chciałby pan być chromy i chodzić
o kulach? Zerwał pan liść wawrzynu i powrócił okryty chwałą, choć nie zanadto
poturbowany.
– Ależ nie, Janillo, bardzo mało było tej chwały, zapewniam cię. Robiłem, co mogłem, ale
– mów, co chcesz – urodziłem się o kilka lat za późno. Rodzice zbyt długo tłumili we mnie
chęć służenia krajowi pod berłem uzurpatora, jak go nazywali; ledwo rozpocząłem karierę, a
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już musiałem wracać do domu ze złamanym skrzydłem, utykając na nogę, przerażony i
zrozpaczony po klęsce pod Waterloo.
– Przyznaję, panie hrabio, że upadek cesarza nie był dla pana pomyślny i że z pańskim
dobrym sercem bolał pan nad tym, choć ten człowiek nie postąpił z panem zbyt pięknie. Z
takim nazwiskiem jak pańskie powinien był z punktu mianować pana generałem, a on
tymczasem wcale na pana nie zwracał uwagi.
– Przypuszczam – rzekł pan de Châteaubrun ze śmiechem – że przeszkodziły mu w tym
sprawy nieco poważniejsze i większego znaczenia. Przyznajesz więc jednak, Janillo, że moja
kariera wojskowa była skończona i że dzięki świetnej edukacji nie nadawałem się do obrania
sobie innej?
– Mógł pan był doskonale służyć Burbonom, ale pan nie chciał!
– Miałem takie poglądy, jakie wówczas były na czasie. Może bym ich nie zmienił i dziś,
gdyby to się dało odrobić.
– A któż by panu to wziął za złe? Było to bardzo szlachetne, tak mówiono wtedy u nas w
okolicy, i tylko pańscy rodzice pana za to potępili.
– Moi rodzice byli pyszni i niezłomni w swych poglądach legitymistycznych. Nie możesz
chyba zaprzeczyć, że opuścili mnie wobec grożącej mi klęski i mało ich obchodziło, żem
stracił cały majątek.
– Był pan jeszcze dumniejszy niż oni, nie chciał pan zwrócić się do nich o pomoc.
– Nie, czy nazwiemy to lekkomyślnością czy godnością, nie prosiłem ich nigdy o nic.
– I stracił pan cały majątek w wielkim procesie o sukcesję po pańskim ojcu, wiadomo. Ale
jeśli pan przegrał ten proces, to tylko dlatego, że pan tak chciał.
– Jest to najszlachetniejszy i najszczytniejszy czyn, jakiego mój ojciec dokonał w życiu –
wtrąciła Gilberta z zapałem.
– Moje dzieci – odezwał się znów pan Antoni – nie trzeba mówić, żem przegrał proces, nie
dopuściłem w ogóle do rozprawy sądowej.
– Oczywiście – rzekła Janilla – bo gdyby doszło do rozprawy, byłby pan wygrał. Nie było
co do tego dwóch zdań.
– Ale ojciec mój uznając, że fakty nie stanowią jeszcze o prawie – powiedziała Gilberta
zwracając się żywo do Emila – nie chciał wykorzystywać swojej sytuacji. Musi pan poznać tę
historię, panie Cardonnet, gdyż mojemu ojcu nie przyszłoby nigdy do głowy opowiedzieć ją
panu, a jest pan tak niedawno w tej okolicy, że pewno o niej nie słyszał. Mój dziadek
zaciągnął długi honorowe, gdy ojciec mój był jeszcze nieletni; umarł, zanim okoliczności
pozwoliły mu spłacić dług albo zmusiły do tego. Dokumenty będące w posiadaniu wierzycieli
nie były ważne wobec prawa; ojciec mój jednak, wgłębiając się w stan swoich interesów,
znalazł dowód pomiędzy papierami mego dziadka. Mógł go zniszczyć, nikt nie wiedział o
jego istnieniu. On zaś przeciwnie, ujawnił go i sprzedał całe dobra rodzinne, by wywiązać się
z długu, który uważał za święty. Ojciec mój wychował mnie w zasadach, zgodnie z którymi
muszę uznać, że spełnił tylko obowiązek, nic więcej; wielu wszakże ludzi bogatych sądziło o
tym inaczej. Są tacy, co nazwali go głupcem i szaloną głową. Rada jestem, że wówczas gdy
usłyszy pan z ust niektórych dorobkiewiczów, że pan Antoni zrujnował się z własnej winy, co
w ich oczach jest chyba największym despektem, będzie pan wiedział, co myśleć o braku
rządności i szaleństwach mego ojca.
– Ach, panno Gilberto! – wykrzyknął Emil głęboko wzruszony. – Jaka pani szczęśliwa, że
jest pani córką takiego ojca, i jakże zazdroszczę pani jej szlachetnego ubóstwa!
– Niech pan nie robi ze mnie bohatera, moje drogie dziecko – rzekł pan Antoni ściskając
rękę Emila. – W sądach ludzkich jest zawsze cząstka prawdy, nawet jeśli są surowe i w
znacznej części niesprawiedliwe. Nie ulega wątpliwości, że byłem zawsze trochę rozrzutny,
że nie mam pojęcia o oszczędnym gospodarowaniu ani o interesach i że miałem mniejszą
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zasługę w wyrzeczeniu się majątku, gdyż uczyniłem to z mniejszym żalem niż ktokolwiek na
moim miejscu.
Ta pełna skromności obrona przejęła Emila tak żywą sympatią, że pochylił się do ręki,
która ściskała jego dłoń, i podniósł ją do ust ze czcią, na którą nie bez wpływu pozostała
osoba Gilberty. Ją zaś wzruszyła nadspodziewanie ta wylewna tkliwość młodzieńca. Poczuła,
że łza zwilżyła jej powiekę, spuściła oczy, by ją ukryć, usiłowała zachować powagę, lecz
naraz pod wpływem niepohamowanego porywu serca omal nie wyciągnęła ręki do swego
gościa. Zapanowała jednak nad sobą i uciekając się do naiwnego wybiegu wstała, by
sprzątnąć talerz Emila i podać mu świeży, z wdziękiem i prostotą patriarszej córy
podnoszącej dzban do warg wędrowca.
Emil był zrazu zdumiony tym aktem pokornej sympatii, tak niezgodnym z konwenansami
świata, w którym się wychował. Po chwili jednak zrozumiał i serce zabiło mu w piersi tak
mocno, że nie był zdolny podziękować hrabiance de Châteaubrun, która mu z takim
wdziękiem usłużyła.
– Pomimo wszystko – ciągnął dalej pan Antoni, który uważał postępek córki za rzecz
całkiem naturalną – Janilla musi przyznać, że przeszedłem też dotkliwe cięgi w życiu; proces
ten był już bowiem w toku, kiedy odkryłem w głębi jakiejś zapomnianej szuflady
oświadczenie, jakie pozostawił mój ojciec o niezapłaconym długu. Nie wierzyłem dotąd w
uczciwość jego wierzycieli; wydawało się nieprawdopodobne, by mogli zgubić akta
dowodzące ich praw; spałem więc spokojnie. Gilberta była już na świecie i nie domyślałem
się nawet, że sądzone jej jest dzielić mój niepewny los. Obecność tego drogiego dziecka
sprawiła, że cios dotknął mnie głębiej, niż można było oczekiwać po mojej wrodzonej
lekkomyślności. Widząc, że pozostałem bez wszelkich środków do życia, postanowiłem
zarabiać na chleb i wówczas to przeżyłem niejedną ciężką chwilę.
– Tak, panie hrabio, to prawda – zgodziła się Janilla – ale potrafił pan jednak wdrożyć się
do pracy i odzyskał wkrótce dobry humor i wrodzoną wesołość, nie może pan tego
zaprzeczyć.
– Dzięki tobie, droga Janillo, boś ty mnie nie opuściła. Przenieśliśmy się do Gargilesse z
Janem Jappeloup, i ten zacny człowiek znalazł mi pracę.
– Co?! – wykrzyknął Emil – pracował pan jako robotnik, panie hrabio?
– Nie inaczej, mój młody przyjacielu. Byłem uczniem ciesielskim, potem czeladnikiem,
wreszcie po kilku latach podmajstrzym. Nie dalej jak dwa lata temu byłby mnie pan widział w
bluzie robotniczej, z siekierą na ramieniu, idącego na dniówkę razem z Janem Jappeloup.
– A więc to dlatego... – zaczął Emil zmieszany i urwał nie mając odwagi dokończyć.
– Tak, rozumiem pana – odparł pan Antoni – to dlatego słyszał pan, jak mówiono: „Stary
Antoni stracił poważanie u ludzi; kiedy cierpiał biedę, obcował z robotnikami, widywano go,
jak śmiał się i pił z nimi po karczmach.” To wymaga pewnych wyjaśnień i nie będę udawał,
żem był silniejszy lub bardziej niewinny, niż jestem w istocie. W pojęciu arystokracji i
bogatego mieszczaństwa prowincjonalnego byłoby lepiej, gdybym zachował poważne i
smutne oblicze, gdybym z dumną miną znosił przytłaczającą mnie niedolę; gdybym pracował
w milczeniu, wzdychając ukradkiem, czerwieniąc się, gdym pobierał płacę, ja, który niegdyś
miałem najemników na swoje rozkazy; że byłoby lepiej, gdybym w niedzielę nie weselił się z
robotnikami, którzy w dzień powszedni pozwalali mi pracować z sobą społem. A więc nie
wiem, czy tak byłoby lepiej, ale przyznaję się, byłoby to zupełnie sprzeczne z moim
charakterem. Takim mnie już Pan Bóg stworzył, że nie mogę ani się długo czymś martwić,
ani się czegoś przez dłuższy czas lękać. Wychowałem się razem z Janem Jappeloup i z
innymi chłopcami wiejskimi w moim wieku. W naszych dziecinnych zabawach żyliśmy jak
równy z równymi. Później nigdy nie udawałem wobec nich pana ani zwierzchnika. Przyjęli
mnie z otwartymi rękami w moim nieszczęściu, otworzyli przede mną swoje domy, dzielili
się ze mną chlebem, dobrą radą, narzędziami i klientelą. Jakże mógłbym ich nie pokochać?
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Jakże mógłbym uważać, że ich towarzystwo przynosi mi ujmę? Jakże mógłbym nie dzielić z
nimi w święto moich tygodniowych zarobków? Przeciwnie! Znajdowałem w tym
przyjemność i radość, niejako nagrodę za pracę. Ich śpiewy, spotkania z nimi pod altaną, na
której wisiała gałązka wiciokrzewu – godło karczmy, ich szczera ze mną poufałość i wierna
przyjaźń kochanego Jana, mego brata mlecznego, mego mistrza w ciesiołce, mego
pocieszyciela, stworzyły mi nowe życie, które stało mi się bardzo miłe, zwłaszcza gdy
nauczyłem się na tyle rzemiosła, by nie być zawadą w zespole.
– Był pan bardzo pracowity, to rzecz pewna – odrzekła Janilla – i niebawem stał się pan
wielce Janowi pomocny. Ach, pamiętam, jak się nieraz na pana złościł z początku, bo ten
kochany człowiek nigdy nie grzeszył cierpliwością, a pan był taki niezgrabny! Doprawdy,
panie Emilu, byłby pan się uśmiał, gdyby pan był słyszał, jak Jan klął i krzyczał na pana
hrabiego jak na jakiego terminatora. A potem godzili się i całowali, aż się człowiekowi płakać
chciało. Ale że zamiast się ze sobą kłócić, jak to było moim zamiarem, zaczęliśmy po prostu
opowiadać panu naszą historię, więc teraz ja opowiem panu resztę; bo jakby zaczął pan
Antoni, nigdy by mi nie pozwolił nawet słówka wtrącić.
– Mów, Janillo, mów! – zawołał pan Antoni. – Przepraszam, że tak długo cię tej
przyjemności pozbawiałem!

X

DOBRY UCZYNEK

– Z tego, co mówi pan Antoni – zaczęła Janilla – zdawałoby się, że byliśmy całkowicie
pozbawieni środków do życia; tymczasem jeśli nawet tak było, nie trwało to długo. Po kilku
latach, kiedy ziemie Châteaubrun zostały rozparcelowane, długi popłacone i wszystkie
interesy uporządkowane, okazało się, że okroił się panu hrabiemu kapitalik, który, dobrze
ulokowany, mógł zapewnić tysiąc dwieście franków rocznej renty. Ho, ho, nie było to wcale
do pogardzenia. Ale przy dobrym sercu i hojności pana hrabiego mogło się to bardzo szybko
rozejść; wówczas to mama Janilla, która ma zaszczyt z panem mówić, uznała, że musi ująć
cugle w swoje ręce. Ona to podjęła się ulokowania funduszu i nieźle się z tego wywiązała.
Ale co powiedziałam wtedy panu hrabiemu? Czy przypomina pan sobie, co panu wówczas
powiedziałam?
– Pamiętam doskonale, Janillo, gdyż mądrze mówiłaś. Powtórz to sama.
– Powiedziałam: „Ho, ho! Panie Antoni, jest z czego żyć, choćby pan siedział z
założonymi rękami. Ale to by się panu prędko znudziło, nabrał pan zamiłowania do pracy;
jest pan młody i zdrów, a więc może pan jeszcze kilka lat popracować. Ma pan córkę, istny
skarb, która zapowiada, że będzie równie mądra, jak piękna; trzeba pomyśleć o jej edukacji.
Zawieziemy ją do Paryża do internatu, a pan przez kilka lat będzie dalej pracował jako
cieśla.” Pan Antoni chętnie się na to zgodził; trzeba mu oddać tę sprawiedliwość, nigdy nie
narzekał na robotę; ale obcując z tymi poczciwymi chłopami nabrał, moim zdaniem, zbyt
prostackich pojęć. Powiadał, że skoro los każe mu mieszkać na wsi i być robotnikiem, byłoby
rozsądniej wychować córkę odpowiednio do jej stanu majątkowego, zrobić z niej zacną
wieśniaczkę, nauczyć ją czytać, szyć, prząść, prowadzić gospodarstwo; ale ja, do licha, nie
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chciałam o tym słyszeć. Czyż mogłam ścierpieć, by panna de Châteaubrun, uwłaczając
swemu urodzeniu, nie była wychowana jak panna z arystokratycznego domu, którą jest w
istocie? Pan hrabia ustąpił i nasza Gilberta wychowała się w Paryżu, przy czym niczego nie
żałowaliśmy, by wykształcić jej umysł i wrodzone talenty; toteż skorzystała z tych nauk jak
aniołek, a kiedy dobiegła lat siedemnastu, powiadam znów panu hrabiemu: „Ho, ho, panie
Antoni, czy nie chciałby pan pójść ze mną na przechadzkę w stronę Châteaubrun?” Pan hrabia
dał się tam zaprowadzić; ale kiedy stanęliśmy wśród tych ruin, ogarnął go smutek.
„Po coś mnie tu przyprowadziła, Janillo? – zapytał z ciężkim westchnieniem. –
Wiedziałem, że zniszczono moje stare gniazdo rodzinne, widziałem to z daleka, ale nie
chciałem nigdy wejść do środka i przyjrzeć się z bliska temu spustoszeniu. Nie przez pychę
byłem przywiązany do tego zamku, kochałem go, bom spędził tam swoje młode lata, bo
byłem tam szczęśliwy, bo tam umarli moi rodzice. Gdyby ktoś był kupił zamek i w nim
zamieszkał, gdybym widział, że stoi cały i dobrze utrzymany, byłoby to już dla mnie
częściowo pociechą, człowiek bowiem kocha rzeczy tak, jak powinien kochać ludzi, dla nich
raczej niż dla siebie. Jakąż przyjemność znajdujesz w tym, by mi pokazać, co ta czarna zgraja
zrobiła z domu moich przodków?” – „Panie hrabio – odpowiedziałam – trzeba było przecie tu
przyjść, by przekonać się, jak wielkie są szkody, obliczyć, ile nas to będzie kosztowało i od
czego zacząć, żeby je naprawić. Niech pan hrabia sobie wyobrazi, że w ciągu jednej nocy
burza zniszczyła pańską posiadłość; jak pana znam, jestem pewna, że zamiast rozpaczać,
zabrałby się pan natychmiast do odbudowy.” – „Twoje porównanie nie jest trafne –
odpowiedział pan Antoni. – Nie mam za co odbudować zamku, a nawet gdybym miał, nie na
wiele by się to zdało, bo przecież ten szkielet do mnie już nie należy.” – „Chwileczkę –
odparłam – ile też od pana zażądano, kiedy pan zaproponował, że odkupi tylko sam dom
mieszkalny ze skrawkiem ziemi, który przy nim pozostał: ogrodem, warzywnikiem,
pagórkiem i łączką nad rzeczką?” – „Nie pytałem się na serio, Janillo, lecz tylko po to, aby się
przekonać, do jak niskiej ceny spadła ta niegdyś bogata siedziba. Zaceniono mi dziesięć
tysięcy franków za tę resztkę, więc się wycofałem wiedząc, że nigdy nie będę rozporządzał
taką sumą.” – „A więc, panie hrabio – mówię dalej – nie chodzi teraz o dziesięć tysięcy
franków, ale o cztery. Myślano, że pan się nie oprze i wyda cały kapitał, jaki panu pozostał,
by wrócić do szczątków swego wielkopańskiego dworu. Dlatego zażądano dziesięć tysięcy
franków za obiekt, który niewart jest nawet połowy i który może odpowiadać tylko panu; ale
kiedy przekonano się, że pan zrezygnował z kupna, postawiono skromniejsze żądania.
Dowiadywałam się o to w sekrecie, bez pańskiej wiedzy i pod cudzym nazwiskiem. Niech mi
pan powie „tak”, a jutro będzie pan znów panem na zamku Châteaubrun.” – „A cóż by mi z
tego przyszło, moja zacna Janillo? – odpowiedział pan hrabia – co bym począł z tą kupą
gruzów i z tymi kilkoma ścianami bez drzwi i bez okien?”
Zwróciłam wówczas uwagę pana hrabiego, że wieża czworokątna była jeszcze w całkiem
dobrym stanie, sklepienia zachowane, pokoje wewnątrz zupełnie suche, że wystarczyło tylko
pokryć ją dachówką, naprawić stolarszczyznę i skromnie umeblować, co wszystko razem nie
przekroczyłoby tysiąca pięciuset franków. Pan hrabia wykrzyknął na to z oburzeniem: „Nie
nabijaj mi głowy takimi konceptami, Janillo. Chcesz mi obrzydzić mój obecny stan i
pogrążyć w złudnych mrzonkach. Nie mam ani dziesięciu, ani pięciu, ani czterech tysięcy
franków, a na to, by je zaoszczędzić, musiałbym jeszcze przez dziesięć lat wyrzekać się
wszystkiego. Lepiej niech już zostanie tak, jak jest.” – „A kto panu hrabiemu powiedział –
odparłam na to – że pan nie ma sześciu tysięcy, a nawet sześciu tysięcy pięciuset franków?
Czy pan hrabia wie w ogóle, co ma? Założę się, że nie.”
W tym miejscu pan Antoni przerwał Janilli.
– To prawda, że nie wiedziałem, nie wiem dotychczas i pewnie nigdy się nie dowiem, w
jaki sposób mając tysiąc dwieście franków rocznej renty, płacąc przez sześć lat za edukację
mojej córki w Paryżu i żyjąc w Gargilesse, co prawda jako robotnik, lecz bardzo przyzwoicie,
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w małym domku, który Janilla prowadziła sama... Trzeba jeszcze dodać, że choć to ona
trzymała kabzę w ręku, pozwalała mi wydawać dwa lub trzy franki w niedzielę z
przyjaciółmi... Nie, nie, nigdy nie zrozumiem, w jaki sposób mogłem mieć sześć tysięcy
franków oszczędności! Ponieważ jest to całkiem niemożliwe, muszę więc wytłumaczyć ów
cud panu Emilowi Cardonnet, chyba że się go już sam domyślił.
– Tak, panie hrabio, domyśliłem się – odpowiedział Emil – panna Janilla zaoszczędziła
nieco grosza służąc u pana, kiedy był pan jeszcze bogaty, albo miała trochę własnych
pieniędzy i one to...
– Nie, proszę pana – odparła Janilla żywo – nic podobnego! Proszę pamiętać, że pan hrabia
zarabiał na życie jako cieśla, a domyśla się pan chyba, że internat, w którym umieściliśmy
pannę Gilbertę, nie należał do najdroższych w Paryżu, choć pochlebiam sobie, że był bardzo
dobry.
– Co tam – powiedziała Gilberta całując ją – kłamiesz jak z nut, mateczko Janillo; ale nic
na to nie poradzisz, zarówno mój ojciec, jak i ja jesteśmy przekonani, że Châteaubrun zostało
odkupione za twoje pieniądze i że w rzeczywistości do ciebie należy, a choć nabyłaś go na
nasze imię, jesteśmy tu właściwie u ciebie.
– Nic podobnego, nic podobnego, panienko – broniła się zacna Janilla.
Ta nieprzeciętna kobietka, lubiąca się chwalić z pierwszego lepszego powodu i udająca, że
się zna na wszystkim, chcąc zapewnić swoim chlebodawcom godne ich stanowisko, którego
strzegła zazdrośniej niż oni sami, wypierała się energicznie najpiękniejszego czynu w swoim
życiu. – Nic podobnego, powiadam panience, że nie przyczyniłam się do tego ani trochę. Czy
to moja wina, że papa panienki nie potrafi liczyć do pięciu i że pani jest równie lekkomyślna
jak on? Tak! Dużo wy wiecie oboje, jakie są wasze dochody, a jakie wydatki! Niechby wam
tylko pozwolić, a zobaczylibyśmy, jakbyście sobie dali radę! Powiadam, że państwo są tu u
siebie, a jeśli się mogę czym pochwalić, to tym tylko, że wprowadziłam w ich interesy na tyle
ładu i oszczędności, iż pan hrabia obudził się któregoś dnia bogatszy, niż przypuszczał.
– A teraz – dodała Janilla – opowiadam dalej i dokończę panu Emilowi naszą historię.
Odkupiliśmy więc zamek. Jan Jappeloup i pan Antoni wykonali sami wszystkie roboty
ciesielskie i całą stolarszczyznę w tej wieży, a podczas gdy kończyli odbudowę, która trwała
zaledwie sześć miesięcy, pojechałam do Paryża po naszą córeczkę. Byłam dumna i
szczęśliwa, że przywiozę ją na zamek jej przodków. Biedactwo, ledwie go pamiętała, gdyż
mieszkała tam tylko w najwcześniejszym dzieciństwie. Odtąd żyjemy tu sobie szczęśliwie, a
kiedy słyszę, że pan Antoni na coś się skarży, nie mogę się oprzeć, żeby go za to nie zganić,
bo ostatecznie czyż jest na świecie człowiek bardziej przez los uprzywilejowany od niego?
– Ależ ja się nigdy na nic nie skarżę – odpowiedział pan Antoni – i twoje wymówki są
niesprawiedliwe.
– Ach, czasami ma pan taką minę, jakby pan chciał powiedzieć, że nie żyje pan teraz na
takiej stopie jak niegdyś, a pod tym względem nie ma pan racji. Niech pan sam powie, czy był
pan bogatszy wtedy, gdy miał pan trzydzieści tysięcy franków rocznej renty? Okradano pana,
grabiono, a pan o tym nic nie wiedział. Dziś ma pan wszystko, czego panu potrzeba, i może
się pan nie obawiać złodziei; wszyscy wiedzą, że nie chowa pan rulonów złota w sienniku.
Miał pan dziesięciu lokajów, jeden większy obżartuch, pijak i leń od drugiego; paryscy lokaje
– to wystarczy. Dziś ma pan wprawdzie imć Sylwina Charasson, również lenia i obżartucha,
to przyznaję...
Janilla powiedziała to podniesionym głosem, tak by Sylwin usłyszał ją z kuchni. Potem
dodała ciszej:
– Ale jego facecje pana śmieszą, a kiedy coś stłucze, cieszy się pan, że nie jest pan
największym niezdarą w tym domu. Miał pan dziesięć koni, zawsze źle utrzymanych i
niezdatnych do użytku wskutek zaniedbania; dziś ma pan swoją starą Latarnię, najlepsze
bydlę pod słońcem, zawsze czysta, dzielna i niełakoma, trzeba widzieć, jak zajada suche liście
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i jałowiec – jak koza. A skoro mówimy o kozach, czy znajdzie pan gdzie ładniejsze? Niczym
dwie sarenki, a przy tym bardzo mleczne; radują panu oczy swymi skokami, kiedy wdrapują
się wieczorem na skały, jakby grały dla pana komedię... A jeszcze słówko o piwnicy. Była
dobrze zaopatrzona, ale te łotry, pańscy lokaje, chrzcili wino wodą, ile wlazło, a pan tylko
resztki po nich spijał. Teraz pije pan miejscowego cienkusza, który panu zawsze smakował, a
który jest zdrowy i orzeźwiający, zwłaszcza jeśli ja do tego ręki przyłożę. Jest wtedy
przezroczysty jak woda źródlana i nie rozgrzewa zbytnio żołądka. A ubranie, może pan z
niego niezadowolony? Kiedyś miał pan tak sutą garderobę, że ją mole zjadały, a kamizelki
wychodziły z mody, zanim pan zdążył je choć raz włożyć; nigdy pan bowiem nie lubił się
stroić. Dziś ma pan tylko tyle, by panu było chłodno w lecie, a ciepło w zimie; krawiec we
wsi doskonale umie zdjąć miarę i nigdy nic pana nie pije pod pachami. No więc, panie hrabio,
musi pan przyznać, że wszystko jest jak najlepiej, że nigdy nie miał pan mniej trosk i
kłopotów i że jest pan najszczęśliwszym z ludzi; a nie wspomniałam jeszcze o przywileju,
jakim jest posiadanie czarującej córki, której tak jest dobrze przy panu..
– I niezrównanej Janilli, która troszczy się tylko o szczęście bliźnich! – wykrzyknął pan
Antoni z rozrzewnieniem i radością. – Masz rację, Janillo, byłem o tym z góry przekonany.
Dobra nasza! Krzywdzisz mnie, jeśli o tym wątpisz, czuję bowiem, że jestem rozpieszczonym
dzieckiem Opatrzności i, pominąwszy pewną utajoną troskę, o której dobrze wiesz i którą
słusznie pominęłaś milczeniem, nic mi nie brak do szczęścia! Piję za twoje zdrowie, Janillo!
Mówiłaś jak z książki! Pańskie zdrowie, panie Emilu! Jest pan bogaty i młody, wykształcony
i rozsądny, nie ma pan więc nikomu nic do pozazdroszczenia; życzę panu wszakże tak
pogodnej starości jak moja i równie tkliwych uczuć w sercu! Dość jednak mówiliśmy o sobie
– dodał pan Antoni stawiając szklankę na stole – nie należy zapominać o innych naszych
przyjaciołach. Pomówmy o tym najlepszym, po Janilli, naszym przyjacielu, o moim starym
Janie Jappeloup i o jego sprawach.
– Tak, mówmy o nim! – odezwał się głos tak silny, że wszyscy drgnęli.
I odwróciwszy się, pan Antoni ujrzał Jana Jappeloup stojącego w progu.
– Co to! Jan w biały dzień? – wykrzyknął hrabia zdziwiony.
– Tak, przychodzę w biały dzień, i w dodatku głównym wejściem! – odpowiedział cieśla
wycierając czoło. – Alem biegł! Dajcie mi prędko szklankę wina, pani Janillo. Tak mi gorąco,
że aż się duszę.
– Biedny Jan! – wykrzyknęła Gilberta biegnąc do drzwi, by je zamknąć – więc cię znów
ścigano? Trzeba cię gdzieś schować. Mogą tu przyjść po ciebie.
– Nie, nie – odrzekł Jan – nie, moja zacna panienko; proszę zostawić drzwi otwarte, nikt
mnie nie goni. Przynoszę wam dobrą wiadomość, dlatego tak się śpieszyłem. Jestem wolny,
jestem szczęśliwy, jestem uratowany!
– Mój Boże! – wykrzyknęła Gilberta, biorąc w swoje piękne ręce zakurzoną głowę starego
wieśniaka. – A więc modlitwy moje zostały wysłuchane! Tak się modliłam za ciebie tej nocy!
– Droga duszo niebiańska, przyniosłaś mi szczęście – rzekł Jan, który witany tak czule
przez Gilbertę, nie mógł nadążyć z odpowiedzią na pytania Antoniego i Janilli.
– Ale powiedzże nam, kto ci zwrócił wolność i spokój? – zapytała znowu Gilberta, kiedy
cieśla wychylił już szklankę kwaskawej lury.
– Jest ktoś – nigdy nie odgadniecie jego nazwiska – kto od razu za mnie poręczy i kto
zapłaci wszystkie moje grzywny. Idę o zakład, że nie zgadniecie!
– Może proboszcz z Cuzion? – zapytała Janilla. – To taki zacny człowiek, choć kazania
jego są trochę zawiłe! Ale nie jest na to dość bogaty!...
– A ty, Gilberto – ciągnął dalej Jan – jak myślisz, kto to być może?
– Powiedziałabym, że to siostra poczciwego proboszcza, pani Róża, ma tak dobre serce...
ale i ona nie jest bogatsza od brata.
– Tak, to nie byłoby możliwe. A pan, panie Antoni?
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– Nie mam pojęcia – odparł hrabia. – Powiedzże prędzej, nie męcz nas!
– Ja zaś mogę się założyć, że zgadłem: ręczę, że to mój ojciec! Rozmawiałem z nim i
wiem, że chciał...
– Przepraszam pana, młodzieńcze – przerwał mu cieśla – nie wiem, czego chciał pański
ojciec, ale wiem, że ja nigdy bym się na to nie zgodził! Nie chciałbym nigdy nic zawdzięczać,
nigdy przyjąć żadnej przysługi od kogoś, kto chciał mnie wtrącić do więzienia, aby zmusić
mnie do przyjęcia jego rzekomych dobrodziejstw i jego twardych warunków. Dziękuję! Mam
szacunek dla pana, ale pański... ojciec... nie mówmy lepiej o nim, nie mówmy nigdy o nim ze
sobą. No co, nikt z was nie odgadł? A co byście powiedzieli, gdybym wymienił pana de
Boisguilbault?
To nazwisko, które Emil słyszał nie po raz pierwszy, wymieniano je bowiem już przy nim
w Gargilesse – był to jeden z najbogatszych właścicieli ziemskich w okolicy – podziałało na
mieszkańców zamku Châteaubrun niczym prąd elektryczny: Gilberta drgnęła, Antoni i Janilla
spojrzeli na siebie i nie byli zdolni powiedzieć słowa.
– Dziwi to państwa? – zapytał cieśla.
– Wydaje mi się to niemożliwe – odpowiedziała Janilla. – Czy pan z nas kpi? Pan
Boisguilbault, wróg nas wszystkich?
– Po co tak mówić? – odparł pan Antoni. – Margrabia nie jest świadomie niczyim
wrogiem; czynił zawsze dobrze, nigdy źle.
– Byłam zawsze przekonana – powiedziała Gilberta – że stać go na dobry uczynek. A nie
mówiłam ci, kochana mateczko: to człowiek nieszczęśliwy, widać to zaraz po nim, ale...
– Ale nie znasz go – przerwała jej Janilla – nic więc nie możesz o nim powiedzieć.
Słuchajcie, Janie, wytłumaczcie nam, jakim cudem trafiliście do tak zimnego, dumnego i
oschłego człowieka?
– Przypadek, a raczej Pan Bóg sprawił to wszystko – odrzekł cieśla. – Przechodziłem przez
lasek graniczący z jego parkiem, a w tym właśnie miejscu oddzielony od niego tylko
żywopłotem i niewielkim rowem. Rzuciłem okiem ponad ogrodzenie, żeby zobaczyć, jak tam
pięknie i czysto, jakie wszystko bujne i doskonale utrzymane. Pomyślałem ze smutkiem, żem
czuł się w tym parku i w tym pałacu jak we własnym domu, że pracowałem tam przez
dwadzieścia lat i że żywiłem nawet przyjaźń dla pana margrabiego, chociaż, prawdę mówiąc,
nigdy nie dał się lubić... Jednak miewał wówczas dni, kiedy bywał łaskawy. Teraz wprawdzie
od drugich dwudziestu lat noga moja u niego nie postała i nie śmiałbym nigdy prosić go o
schronienie po tym, co zaszło między nami...
Kiedym tak rozmyślał o tym wszystkim, słyszę raptem tętent pary koni idących kłusa i
niemal zaraz potem widzę dwóch żandarmów: walą prosto na mnie. Nie dojrzeli mnie jeszcze,
ale gdybym przebiegł im drogę, nie omieszkaliby mnie zobaczyć, a znają mnie tak dolarze!
Nie miałem czasu do namysłu. Wciskam się w żywopłot. Przekradam się jak lis i szukam
schronienia w parku Boisguilbault, gdzie kładę się spokojnie przy samym ogrodzeniu,
podczas gdy moi poczciwi żandarmi przejeżdżają koło mnie, nie zwróciwszy nawet głowy w
moją stronę. Kiedy się trochę oddalili, wstaję i zamierzam właśnie wydostać się tą samą
drogą, którą wszedłem, aż tu naraz czuję, że ktoś uderza mnie po ramieniu; odwracam się i
staję oko w oko z panem de Boisguilbault, który pyta mnie z tą swoją smutną miną
grobowym głosem:
„Co ty tu robisz?” – ”Przecie pan widzi, panie margrabio, chowam się.” – „A dlaczego się
chowasz?” – „Bo o dwa kroki stąd są żandarmi.” – „Popełniłeś więc zbrodnię?” – „Tak,
złapałem dwa króliki i zabiłem zająca.”
To powiedziawszy – widząc, że nie będzie mnie wiele więcej pytał – zacząłem mu prędko
opowiadać moich nieszczęściach, starając się to robić jak najkrócej, bo jak pan wie, to
człowiek, który ma zawsze głowę nabitą czym innym i nie zważa na to, co się do niego mówi.
Nie wiadomo nawet, czy słyszy; wygląda, jakby sądził, że nie warto sobie zadawać tego
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trudu. Nie widziałem go z bliska od wielu lat, żyje przecie w swoim parku jak kret w norze, a
nie miałem już do niego dostępu. Wydało mi się, że bardzo postarzał i podupadł na zdrowiu,
choć trzyma się prosto jak topola; ale jest tak chudy, że prawie przezroczysty, a brodę ma tak
białą jak stara koza; przykro mi było patrzeć na niego, ale jeszcze przykrzej widzieć, że przez
cały czas, kiedy do niego mówiłem, szedł ścinając zielsko tą małą gracką, którą zawsze
trzyma w ręku. Szedłem za nim krok w krok nie przestając mówić, opowiadając o moich
niedolach, nie dlatego by żebrać o pomoc, ani mi to było w głowie, ale żeby się przekonać,
czy zachował jeszcze trochę przyjaźni dla mnie.
W końcu odwrócił głowę i powiedział nie patrząc mi w oczy: „A dlaczego nie poprosiłeś
kogo z bogatych mieszkańców twojej wsi, by za ciebie poręczyli?” – „Do diabła! –
odpowiedziałem. – Nie ma w Gargilesse ludzi bogatych!” – „A niejaki pan Cardonnet, który
tam osiadł niedawno?” – „Tak, ale on jest merem, i to on właśnie kazał mnie aresztować.”
Pan de Boisguilbault co najmniej przez trzy minuty nie wyrzekł ani słowa, myślałem, że
całkiem o mnie zapomniał, aż tu nagle się odzywa: „Dlaczego nie przyszedłeś do mnie?” –
„Cóż – odpowiedziałem – pan dobrze wie dlaczego.” – „Nie wiem!” – „Jak to nie! Czyż nie
pamięta pan, jak kiedyś, po długoletnim zatrudnianiu mnie, przy czym nigdy nie słyszałem od
pana słowa wymówki (zdaje się, że nie zasłużyłem na nią), wezwał mnie pan pewnego
pięknego poranku do swego gabinetu i powiedział: «Oto należność za ostatnie dni, idź sobie!»
A kiedy zapytałem, kiedy mam przyjść znowu, odpowiedział mi pan: «Nigdy!» Kiedy zaś,
dotknięty takim postępowaniem, zapytałem, czym się panu naraziłem, wskazał mi pan palcem
drzwi nie racząc nawet otworzyć ust. To już temu dwadzieścia lat, możliwe, że pan
zapomniał. Ale mnie to zawsze leży na sercu i uważam, że pan był bardzo twardy i
niesprawiedliwy względem biednego robotnika, który starał się, jak mógł, i nie był bardziej
niezręczny od innych. Myślałem z początku, że to tylko kaprys i że to przejdzie; ale na próżno
czekałem, nigdy mnie pan już nie wezwał. Byłem zbyt dumny, by prosić o robotę, nie brakło
mi jej zresztą; miałem jej zawsze pod dostatkiem i gdybym teraz nie musiał się ukrywać,
również nie martwiłbym się o klientelę; ale, widzi pan, bardzo mnie zabolało, że mnie pan
przegnał jak psa, gorzej: jak leniucha lub złodzieja; nie raczył pan nawet pozwolić, bym się
usprawiedliwił. Pomyślałem, że muszę mieć wroga w pańskim domu i że złożono na mnie
fałszywy donos. Ale nigdy się nie domyśliłem, kto to mógł być, nigdy bowiem nie miałem
wrogów poza strażnikami polowymi i żandarmami. Milczałem, nie skarżyłem się na pana, ale
żal mi było pana, że zawierzył oszczercom, a że pana trochę lubiłem, przykro mi było, że pan
postąpił niesprawiedliwie.”
Zdawało się, że pan Boisguilbault w dalszym ciągu mnie nie słucha, ale kiedy skończyłem,
zapytał obojętnym tonem: „Ile masz zapłacić grzywny?” – „Wszystko razem wynosi tysiąc
franków, nie licząc kosztów.” – „No to idź i powiedz merowi twojej wsi... panu Cardonnet –
to on jest teraz merem, prawda? – by przysłał do mnie osobę zaufaną, abym mógł uregulować
twoje zatargi z władzami. Powiedz mu, że nigdzie nie wychodzę, że zdrowie moje szwankuje,
ale że proszę go o tę uprzejmość.” – „Czyżby pan zgodził się za mnie poręczyć?” – „Nie,
zapłacę za ciebie grzywnę. Możesz odejść.” – „A kiedy chce pan, żebym przyszedł odrobić
swój dług?” – „Nie mam żadnej roboty, nie masz po co przychodzić.” – „Chce mi pan więc
dać jałmużnę?” – „Nie, chcę ci oddać bardzo drobną przysługę, która mnie niewiele kosztuje.
Dosyć, zostaw mnie samego.”– „A jeśli nie zechcę przyjąć?” – „Postąpisz niesłusznie.” – „I
nie da pan sobie podziękować?” – „To zbyteczne.”
To powiedziawszy, ni mniej ni więcej tylko odwrócił się ode mnie plecami i miał już
odejść na dobre, ale poszedłem za nim i wiedząc, że nie lubi długich frazesów, powiedziałem
tak: „Panie de Boisguilbault, pozwoli pan, że uścisnę mu dłoń!”
– Jak to, odważyłeś się tak powiedzieć? – wykrzyknęła Janilla.
– A dlaczego nie miałbym się odważyć? Czy można grzeczniej przemówić do człowieka?
– I cóż ci na to odpowiedział? Co zrobił? – zapytała Gilberta.
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– Podał mi raptem rękę bez wahania i uścisnął ją dość mocno, choć dłoń jego była sztywna
i zimna jak sopel lodu.
– A co ci odpowiedział? – zapytał pan Antoni, który z wielkim przejęciem słuchał tego
opowiadania.
– Powiedział: „Idź sobie!” – odrzekł cieśla. To jest widać już taki jego kares. Po czym
zaczął biec prawie, by się ode mnie uwolnić; biegł tak szybko, jak na to pozwalały jego
długie, cienkie nogi. Ja zaś pobiegłem w swoją stronę, żeby państwu to wszystko
opowiedzieć.
– A ja – oświadczył Emil – jadę co prędzej do ojca, by oznajmić mu o zamiarach pana de
Boisguilbault; niech jak najprędzej pośle kogoś, zgodnie z prośbą margrabiego.
– To mnie wcale nie uspokaja – odrzekł cieśla. – Ojciec pana ma żal do mnie; będzie
musiał uznać, że zapłaciłem grzywnę, ale nie zechce mnie zwolnić z więzienia; władze mogą
mnie bowiem ukarać i uwięzić za włóczęgostwo, choćby na kilka dni... a to już dla mnie za
dużo.
– Ach, z pewnością! – wykrzyknęła Gilberta. – Jan nigdy nie zniesie tej hańby, by
żandarmi mieli go zawlec do więzienia; znowu palnie jakieś głupstwo. Panie Emilu, niech pan
nie pozwoli, by go aresztowano. Niech pan pomówi z ojcem, niech mu pan powie...
– Ach, panno Gilberto – odpowiedział Emil z żarem – niechże pani nie podziela złego
mniemania, jakie Jan ma o moim ojcu; jest ono niesprawiedliwe. Żywię najgłębsze
przekonanie, że ojciec mój zrobiłby dla niego dziś lub jutro to, co pan de Boisguilbault zrobił
przed chwilą. Jeśli zaś chodzi o ściganie go za włóczęgostwo, ręczę własną głową, że...
– Jeśli ręczy pan za to głową – odezwał się znów Jan – dlaczego nie pójdzie pan zaraz do
pana de Boisguilbault? To dwa kroki stąd. Z chwilą gdy pan dojdzie z nim do porozumienia,
zaraz się uspokoję, gdyż mam do pana zaufanie, a przyznaję, że nawet jedna noc spędzona w
więzieniu przyprawiłaby mnie o szaleństwo. To niewinne dziewczę panu o tym powiedziało –
dodał wskazując Gilbertę – a zna mnie przecież.
– Idę tam natychmiast – odrzekł Emil zrywając się z miejsca i rzucił na Gilbertę płomienne
spojrzenie, pełne zapału i oddania. – Czy chce mi pan wskazać drogę?
– Tak, idźcie! – wykrzyknęli równocześnie Gilberta, jej ojciec i Janilla.
Emil odczuł, że Gilberta pochwala jego postępowanie, i pobiegł do stajni po konia.
Ale kiedy zjeżdżał stępa ze ścieżki, cieśla zaś szedł obok, dogonił go pan de Châteaubrun i
zatrzymał, by mu powiedzieć z miną nieco zakłopotaną:
Moje drogie dziecko, jest pan szlachetny i delikatny, mogę więc panu zaufać... muszę pana
o czymś uprzedzić... to rzecz może mało ważna... ale trzeba, żeby pan wiedział. Widzi pan... z
tych czy innych powodów... Jednym słowem, między mną a margrabią Boisguilbault stosunki
są zerwane, lepiej więc mu o mnie nie wspominać... Niech pan stara się nie wymieniać przy
nim mego nazwiska; nie trzeba, żeby wiedział, iż pan jedzie wprost ode mnie; mogłoby go to
wprawić w zły humor i ostudzić jego dobre zamiary wobec naszego Jana.
Emil przyrzekł, że nie powie o tym ani słowa, i zatopiony w myślach raczej o pięknej
Gilbercie niż o swoim protegowanym i misji, jakiej się podjął, podążył za swym
przewodnikiem w stronę Boisguilbault.
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XI

CIEŃ

W miarę jak zbliżał się do dworu w Boisguilbault, Emil zadawał sobie pytanie, z jakim
człowiekiem będzie miał do czynienia: wybitnie rozumnym czy też dziwakiem. Toteż mimo
woli nastawiał ucha słuchając informacji, których cieśla, wiedziony zdrowym rozsądkiem
wieśniaka, uważał za właściwe mu udzielić. Ze wszystkiego, co Emil zdołał pomiarkować, z
tych nieco sprzecznych i pełnych niesprawdzonych domysłów wiadomości wynikało, że
margrabia de Boisguilbault jest niezmiernie bogaty, bynajmniej nie skąpy, choć lubi porządek
we wszystkim, hojny nawet, robiący dużo dobrego o tyle, o ile mu na to pozwalała jego
gnuśność i życie odludka; to znaczy, pomagał wszystkim tym biedakom, którzy się do niego
zwrócili, nigdy jednak nie starając się poznać ich niedoli i potrzeb. Witał każdego tak ozięble
i oschle, iż nikt nie próbował się doń zbliżyć, chyba zmuszony naglącą koniecznością. Nie był
to wszakże człowiek twardego serca ani nieczuły, nigdy nie odrzucał niczyjej prośby ani nie
podawał w wątpliwość potrzeby udzielenia jałmużny. Był jednak tak roztargniony i zdawał
się tak obojętny na wszystko, że serce ściskało się i lodowaciało przy nim. Rzadko kogoś
zburczał i nigdy nie ukarał, Jappeloup był chyba jedynym, komu okazał tyle surowości, a
sposób, w jaki mu to teraz wynagrodził, nasunął cieśli myśl, że gdyby był sam mniej dumny i
gdyby był stanął wcześniej przed obliczem margrabiego, tenże nie pamiętałby nawet kaprysu,
z powodu którego skazał go na banicję.
– A jednak – dodał Jan – jest ktoś, do kogo pan Boisguilbault ma jeszcze większy żal niż
do mnie, chociaż nigdy nie starał się go skrzywdzić. Poróżnili się widać raz na zawsze, a
skoro pan Antoni napomknął panu o tym, mogę wyjawić, panie Emilu, że wiele osób sądziło
wówczas, iż pan de Boisguilbault zmysły postradał. Bo proszę sobie tylko wyobrazić: przez
dwadzieścia lat był przyjacielem, doradcą, niejako ojcem swego sąsiada, pana Antoniego de
Châteaubrun, a tu nagle odwraca się od niego, zamyka mu drzwi przed nosem i nikt, nawet
sam pan Antoni, nie wie za co.
W każdym razie powód był tak śmieszny, że można sobie go wytłumaczyć tylko
szaleństwem margrabiego. Chodziło jakoby o jakieś wykroczenie łowieckie, którego się
dopuścił pan Antoni na terenach margrabiego. A proszę wziąć pod uwagę, że pan Antoni od
urodzenia polował zawsze u pana de Boisguilbault jak u siebie, byli przecie nierozłącznymi
przyjaciółmi; że pan de Boisguilbault, który jak żyje, nie wziął strzelby do ręki i nie dbał o
zwierzynę, nie miał za złe sąsiadom, jeśli mu ją zabijali; wreszcie że nie uprzedził wcale pana
Antoniego, iż zabrania mu polować u siebie. W każdym razie od tego czasu, czyli od blisko
dwudziestu lat, obaj sąsiedzi przestali się widywać, słowa z sobą nie zamienili, a pan de
Boisguilbault nie znosi, by przy nim wymawiano nazwisko pana de Châteaubrun. Pan Antoni
zaś, choć go to boli więcej, niż przyznaje, upiera się, by nie zrobić pierwszego kroku, i zdaje
się unikać pana de Boisguilbault równie starannie, jak tamten go unika. Ponieważ moja
odprawa z Boisguilbault datuje się mniej więcej z tego samego okresu, myślę, że margrabia
wylał na mnie nadmiar swego gniewu, albo że wiedząc, jak jestem przywiązany do pana
Antoniego, uczynił to w obawie, bym się nie odważył mówić z nim o tym i nie potępił jego
kaprysu. I nie mylił się pod tym względem, bo nigdy nie zapominałem języka w gębie i z
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pewnością byłbym powiedział panu margrabiemu parę słów do słuchu. Wolał więc uprzedzić
fakty; nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć jego surowości wobec mnie.
– Czy ten człowiek ma rodzinę? – zapytał Emil.
– Nie, proszę pana. Ożenił się z bardzo ładną panną, za młodą dla siebie, ubogą krewną.
Zdawało się, że to małżeństwo z miłości, ale nie było tego po nim widać; nie stał się ani
weselszy, ani przystępniejszy, ani bardziej dla ludzi uprzejmy. Nie zmienił swego trybu życia,
a żył dotąd, z przeproszeniem, jak niedźwiedź. Pan Antoni był nadal prawie jedynym stałym
gościem w domu. Pani w końcu tak się znudziło, że pewnego dnia wyjechała do Paryża, a
mąż wcale nie myślał za nią pojechać ani sprowadzić ją z powrotem; umarła tam młodo, nie
obdarzywszy go dziećmi, i od tego czasu, czy to ze zmartwienia zmysły mu się pomieszały,
czy też znajdował po tym wszystkim pociechę w samotności, dość że mieszka zamknięty w
swoim pałacu, nie mając żadnego towarzystwa, nawet psa. Rodzina jego prawie całkowicie
wygasła, nikt nie słyszał, aby miał spadkobierców czy przyjaciół, nie wiadomo więc, kto się
wzbogaci po jego śmierci.
– Monoman, rzecz jasna – rzekł Emil.
– Jak pan to nazwał? – zapytał cieśla.
– Chciałem powiedzieć, że musi go prześladować jakaś uparta myśl.
– Tak, chyba ma pan rację – ciągnął dalej Jan. – Ale jaka to może być myśl, tego nikt nie
potrafi odgadnąć. Jest przywiązany tylko do jednej rzeczy: do tego oto parku, który sam
wyrysował i zasadził, i skąd nigdy prawie się nie oddala. Chyba nawet we śnie się tu
przechadza, bo widywano go czasem o drugiej w nocy, jak spacerował po tych alejach
niczym duch; aż strach zdejmował tych, co się tam zakradli, by uszczknąć jakiś owoc lub
nazbierać trochę chrustu.
Kiedy stanęli już na wprost wejścia do parku i Emil z położonej na wzniesieniu ścieżki
mógł zapuścić wzrok poza ogrodzenie i poznać część tego ku radości ludzkiej stworzonego
zakątka, zachwyciło go piękno cienistych alei, pełne smaku rozłożenie skupień krzewów,
świeżość trawników, wytworna linia tarasów łagodnie opadających ku brzegom niewielkiej,
lecz bystrej rzeczki, jednego z dopływów Gargilesse. Pomyślał, że nie może być człowiekiem
upośledzonym na umyśle ten, kto stworzył ów raj na ziemi i potrafił tak szczęśliwie wyzyskać
piękno przyrody. Wydało mu się raczej, że to dusza poety kierowała całym tym układem;
jednakże widok pałacu zadał kłam takim przypuszczeniom. Trudno było bowiem wyobrazić
sobie coś bardziej zimnego, bardziej odpychającego niż pałac w Boisguilbault.
Rekonstrukcje przeprowadzono w wiele lat po jego budowie odjęły mu częściowo
pierwotny antyczny charakter. Obecnie utrzymywano pałac w nieskazitelnym porządku, co
nadawało mu wygląd jeszcze bardziej ponury. Jan zatrzymał się na ścieżce graniczącej z
parkiem, zaś jego młody przyjaciel, wręczywszy mu kilka ze swoich najlepszych cygar, by
mu się czas nie dłużył, skierował się w stronę bramy pałacowej, drogą rozpaczliwie
wyczyszczoną. Żaden krzaczek, żadna gałązka bluszczu nie skrywała przed nim nagości
murów pomalowanych na kolor stali, jedynym zaś szczegółem architektonicznym, który mu
się rzucił w oczy, była umieszczona nad okratowaną bramą olbrzymia tarcza z herbem
margrabiów de Boisguilbault, odskrobana i odświeżona później niż reszta ornamentów,
prawdopodobnie w epoce restauracji Burbonów; w każdym razie była widoczna różnica
pomiędzy tym herbem a otaczającym go ciężkim obramowaniem. Emil wywnioskował z tego
szczegółu, że margrabia jest bardzo przywiązany do swego tytułu i starodawnych
przywilejów.
Dzwonił długo do szerokiej bramy, zanim się przed nim otwarła; w końcu poruszana z
daleka sprężyna obróciła jej zawiasy, choć nikt się nie ukazał, kiedy zaś młodzieniec,
uwiązawszy konia za bramą, przestąpił próg, krata zamknęła się za nim z przygłuszonym
szczękiem, jakby jakaś niewidzialna ręka schwyciła go w potrzask. Ogarnęło go uczucie
wielkiego smutku, niemal lęku i poczuł się jakby uwięziony w tym wielkim dziedzińcu,
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nagim i wysypanym piaskiem, otoczonym jednostajnymi zabudowaniami, niemym jak
cmentarz klasztorny. Przy głównych wejściach kilka cisów, strzyżonych w kształcie stożków,
zwiększało jeszcze to podobieństwo. Poza tym ani jednego kwiatka, ani tchnienia pachnącego
krzewu, ani gałązki winnej dokoła okien, ani jednej pajęczyny, ani jednej pękniętej szyby,
żadnego ludzkiego głosu; nawet kogut nie zapiał, nawet pies nie zaszczekał; nigdzie gołębia,
nigdzie śladu mchu na dachówkach; chyba nawet mucha nie pozwoliłaby sobie przelecieć
albo zabrzęczeć na dziedzińcu pałacowym w Boisguilbault.
Emil rozglądał się dokoła, szukając, do kogo mógłby przemówić, ale nie widział nawet
śladu ludzkiej stopy na świeżo zagrabionym piasku. Nagle usłyszał piskliwy, drżący głos,
który rzucił mu niezbyt zachęcające pytanie:
– Czego pan sobie życzy?
Obróciwszy się kilka razy na wszystkie strony, by pomiarkować, skąd głos ten pochodzi,
Emil dostrzegł wreszcie przez okienko kuchni umieszczonej w podziemiu siwowłosą,
starannie upudrowaną głowę starca, o jasnych, jakby niewidzących oczach. Zbliżył się, by
odpowiedzieć, ale słuch starego ochmistrza był równie przytępiony jak wzrok, toteż na
pytania przybysza odpowiadał całkiem od rzeczy:
– Park można zwiedzać tylko w niedzielę – powtarzał – niech się pan pofatyguje w
niedzielę.
Emil wręczył mu bilet wizytowy, starzec wyciągnął powoli z kieszeni okulary i, nie
opuszczając swego okienka w podziemiu, przestudiował powoli jego treść, po czym znikł i
ukazując się znów we drzwiach nad otworem rzekł:
– Dobrze, proszę pana. Pan margrabia polecił mi przyjąć osobę, która się zgłosi w imieniu
pana Cardonnet; pana Cardonnet z Gargilesse, prawda?
Emil skinął głową potakująco.
– To doskonale, proszę pana – ciągnął dalej stary sługa, kłaniając się z kurtuazją,
widocznie rad, że może okazać się grzecznym i gościnnym, nie uchybiając rozkazom. – Pan
margrabia nie spodziewał się pana tak prędko, oczekiwał pańskiej wizyty jutro najwcześniej.
Jest w parku. Biegnę go uprzedzić. Ale przedtem będę miał zaszczyt zaprowadzić pana do
salonu.
Ochmistrz chwalił się mówiąc, że pobiegnie. Miał chód i zwinność stuletniego starca.
Poprowadził Emila do niskiego i wąskiego wejścia w wieżyczce z krętymi schodami i
wybierając powoli klucz z wielkiego pęku powiódł go do drugich drzwi nabijanych ciężkimi
ćwiekami i tak jak pierwsze również na klucz zamkniętych. Znów szukanie klucza i – po
przejściu długiego korytarza – jeszcze jeden klucz, by otworzyć apartamenty. Starzec
prowadził Emila przez kilka pokoi; panujący tam półmrok sprawił, że po jasnym blasku
słońca młodzieńcowi wydało się, iż znalazł się w zupełnych ciemnościach. Wszedł w końcu
do wielkiego salonu, stary sługa zaś podsunął mu fotel mówiąc:
– Czy życzy pan sobie, bym otworzył żaluzje?
Emil odpowiedział na migi, że to zbyteczne, i starzec zostawił go samego.
Kiedy oczy jego oswoiły się trochę z ponurym, szarym półmrokiem zasnuwającym
apartamenty, olśnił go wielki styl umeblowania. Wszystko datowało się z epoki Ludwika
XIII, rzekłbyś, że wybredny znawca czuwał zazdrośnie nad doborem najdrobniejszego
szczegółu. Niczego nie brakowało; od obramowania luster aż do najmniejszego gwoździka
przy obiciu nie znalazłoby się nic, co nie byłoby najściślej w stylu. Wszystko było
autentyczne: meble trochę podniszczone, ale jeszcze w dobrym stanie, choć blask ich
przyćmił się nieco, zarazem skromne i bogate. Emil podziwiał dobry smak i znawstwo pana
de Boisguilbault. Dowiedział się z czasem, że zamiłowanie do życia osiadłego i nienawiść do
wszelkich zmian, które zdawały się cechą dziedziczną w tej rodzinie, przyczyniły się do tak
cudownego przetrwania tych skarbów, które obecna moda stara się wielkim kosztem
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zgromadzić w najokazalszych dziś i najciekawszych na świecie sklepach antykwariuszy
paryskich.
Wkrótce jednak przyjemność, jaką znajdował nasz młodzieniec w oglądaniu tych rzadkich
zabytków, ustąpiła miejsca uczuciu dziwnego zimna i smutku. Lodowata atmosfera wnętrza,
wiecznie zamkniętego przed szczodrymi promieniami słońca, oraz panująca na zewnątrz cisza
miała jeszcze coś pogrzebowego w prawidłowości tego niczym nie zakłóconego ładu i w tym
artystycznym i szlachetnym zbytku, którego nikomu nie było dane używać. Widok tych drzwi
tak szczelnie zamkniętych, których kluczy strzegł stary sługa, tej czystości nie skalanej
najdrobniejszym pyłkiem, tych ciężkich, zapuszczonych stor nie pozostawiał najlżejszej
wątpliwości, że margrabia nie wchodzi nigdy do tego salonu, jedynymi zaś częstymi gośćmi
są szczotka i piórko do odkurzania. Emil pomyślał z przerażeniem o życiu, które piękna i
młoda margrabina de Boisguilbault musiała wieść w tym od wieków martwym i niemym
domostwie, toteż z całego serca przebaczył jej, że chciała przed śmiercią odetchnąć innym
powietrzem. „Kto wie – pomyślał – czy nie nabawiła się w tym grobie jakiejś powolnej,
ukrytej choroby, na którą nie ma lekarstwa, o ile stosuje się je za późno?”
Utwierdził się jeszcze w tym przekonaniu, kiedy drzwi zwolna otwarły się i stanął przed
nim margrabia we własnej osobie. Z wyjątkiem stroju podobny był do posągu komandora,
który zszedł z piedestału: ten sam miarowy krok, ta sama bladość, te same oczy pozbawione
życia, to samo uroczyste i skamieniałe oblicze.
Pan de Boisguilbault liczył sobie zaledwie lat siedemdziesiąt, ale należał do ludzi, którzy
nie mają i nigdy nie mieli wieku. Nie był ani źle zbudowany, ani brzydki; rysy miał dość
regularne, trzymał się jeszcze prosto, kroczył pewnie, jeśli się tylko nie śpieszył. Lecz
wskutek nadmiernej chudości postać jego zatraciła ludzki kształt, a ubranie wisiało na nim jak
na figurze z drzewa. Twarz nie odpychała nadmierną dumą ani nie budziła odrazy; ale że
miała w sobie coś całkowicie martwego, że na próżno staralibyśmy się w pierwszej chwili
dostrzec w niej choćby cień myśli lub wzruszenia, właściwych wszystkim znanym nam
ludzkim typom – przerażała i Emilowi przypomniała się mimo woli pewna bajka niemiecka:
Jakaś dobrze prezentująca się osobistość puka wieczorem do drzwi zamku i przeprasza, że
nie może wejść w tym stanie, w jakim się znajduje, w obawie, iż zrobi przykre wrażenie na
zebranych.
– Zdaje mi się jednak, że jest pan bardzo przyzwoicie ubrany – odpowiada gościnny
gospodarz. – Proszę, niechże pan wejdzie.
– Nie, nie – upiera się nieznajomy – to niemożliwe, sam by pan miał żal do mnie. Niech
pan zechce mnie wysłuchać tu, na progu pańskiego pałacu; przynoszę panu wieści z tamtego
świata.
– Co to znaczy? Proszę wejść, deszcz pada i burza lada chwila wybuchnie.
– Niech mi się pan dobrze przyjrzy – odpowiada tajemniczy nieznajomy – i niech pan
przyzna, że nie mogę bez uchybienia wszelkim formom grzeczności zasiąść przy pańskim
stole. Czyż pan nie widzi, że jestem nieboszczykiem?
Pan domu przygląda mu się i spostrzega, że istotnie ma przed sobą umarłego. Wypuszcza z
rąk drzwi, które zatrzaskują się odgradzając go od dziwnego gościa, wraca do sali
bankietowej i mdleje.
Emil nie zemdlał, kiedy skłonił się przed nim pan de Boisguilbault; lecz gdyby zamiast
powiedzieć mu: „Przepraszam, że dałem panu czekać, byłem w parku”, rzekł: „Właśnie
kazałem się pochować”, nie byłby zbytnio zdziwiony.
Staroświecki strój margrabiego podkreślał jeszcze jego wygląd upiora. Raz jeden w życiu
ubrał się modnie, w dzień swego ślubu. Odtąd nie przyszło mu nawet do głowy zmienić
cośkolwiek w swoim ubiorze, dawał stale krawcowi na wzór ubranie, które był zniszczył, pod
pozorem, że przywykłszy do niego obawia się, by jakiś nowy krój nie okazał się niewygodny.
Miał więc na sobie strój eleganta z czasów Cesarstwa, co stanowiło najdziwniejszy kontrast z
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jego smutną i zwiędłą twarzą. Zielony, nader krótki frak, spodnie nankinowe, bardzo sztywny
żabot, buty á la Suworow – by pozostać wiernym swym nawykom – jasna peruczka w kolorze
jego dawnych włosów, zaczesana w czub na środku czoła. Przesadnie wysoki wykrochmalony
kołnierz, podnoszący niemal aż do oczu długie, białe jak śnieg faworyty, nadawał jego twarzy
kształt trójkąta. Odziany był ze skrupulatną czystością, a jednak parę ździebełek suchego
mchu na jego ubraniu świadczyło, że nie robił specjalnej toalety, by przyjąć gościa, lecz
swoim zwyczajem spacerował samotnie po parku w tym niezmiennym, przepisowym stroju.
Skłonił się bez słowa, usiadł bez słowa i patrzył na Emila bez słowa. Młodzieniec, zrazu
zakłopotany tym milczeniem, zadawał sobie pytanie, czy nie należy go przypisać
lekceważeniu. Widząc wszakże, jak margrabia obraca niezgrabnie w palcach gałązkę
wiciokrzewu, jakby dla dodania sobie pewności, Emil zrozumiał, że starzec jest nieśmiały jak
dziecko, czy to z natury, czy wskutek braku wszelkich stosunków z ludźmi, na co się od tak
dawna systematycznie skazywał.
Postanowiwszy więc pierwszy zabrać głos i chcąc zjednać sobie gospodarza, by zachował
nadal przychylność dla cieśli, nie zawahał się tytułować go raz po raz margrabią, choć może
w duchu uśmiechał się drwiąco z arystokratycznej pychy swego rozmówcy.
Lecz ów pełen ironii szacunek zdawał się margrabiemu równie obojętny jak cel wizyty
Emila. Odpowiadał monosylabami, dziękując mu za okazaną skwapliwość, i potwierdził, że
podejmuje się zapłacić grzywny za winowajcę.
– Spełnia pan piękny i dobry uczynek, panie margrabio – rzekł Emil – a pański
protegowany, którym się z całego serca interesuję, jest panu za to wdzięczny w równej
mierze, jak na to zasługuje. Nie wie pan zapewne, że ostatnio podczas powodzi wskoczył do
rzeki, by uratować dziecko, i uczynił to z narażeniem się na wielkie niebezpieczeństwo.
– Uratował dziecko... własne? – zapytał pan de Boisguilbault, który zdawał się nie słyszeć
słów Emila, tyle okazywał roztargnienia i obojętności.
– Nie, dziecko całkiem mu obce, pierwsze z brzega; pytałem o to samo i powiedziano mi,
że nie znał prawie jego rodziców.
– I uratował je? – powtórzył margrabia po chwili milczenia; zdawało się, że przez ten czas
myśl jego zaprzątał jakiś świat zrodzony z wyobraźni. – To bardzo szczęśliwie.
Głos i ton margrabiego mroziły jeszcze więcej niż jego mina i zachowanie. Mówił powoli,
słowa zdawały się wydobywać z jego ust z najwyższym wysiłkiem, dźwięk głosu nie ulegał
najlżejszej zmianie.
„Jestem teraz przekonany, że margrabia nie wychodzi z domu i nie pokazuje się ludziom,
bo wie, że już nie żyje” – powiedział sobie Emil, który nie mógł zapomnieć bajki niemieckiej.
– A teraz, panie margrabio – zaczął – czy zechce mi pan łaskawie powiedzieć, dlaczego
życzył pan sobie, by ojciec mój wysłał do pana umyślnego posłańca? Oto jestem, czekam na
instrukcje.
– Bo, widzi pan... – zaczął margrabia, nieco stropiony, że musi odpowiedzieć wprost na
pytanie, i starając się zebrać myśli – ...jest taka sprawa. Człowiek, o którym pan mi mówił,
nie chciałby dostać się do więzienia i trzeba by temu zapobiec. Niech pan powie ojcu, by się
tym zajął.
– To nie zależy bynajmniej od mego ojca, panie margrabio. Nie będzie chciał z pewnością
stosować wobec biednego Jana zbyt surowego wymiaru kary, ale nie może zapobiec, by
sprawy potoczyły się właściwym trybem.
– Przepraszam pana – odparł margrabia – mógłby przecie porozmawiać z miejscowymi
władzami albo polecić, by z nimi porozmawiano; ma duże wpływy, musi je mieć.
– Ale dlaczego nie miałby pan sam podjąć tych kroków, panie margrabio? Mieszka pan o
tyle dawniej w tej okolicy niż mój ojciec, a jeśli wierzy pan w czyjeś wpływy, to wszak musi
pan ocenić przysługujące mu przywileje znacznie wyżej od naszych.
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– Przywileje, które daje urodzenie, wyszły już z mody – odrzekł margrabia nie okazując
ani gniewu, ani żalu. – Ojciec pański jako przemysłowiec cieszy się z pewnością znacznie
większym szacunkiem niż ja. W dodatku nikt mnie już nie zna, jestem za stary; nie wiem
nawet, do kogo się zwrócić, dawno o tym wszystkim zapomniałem. Jeśli tylko pan Cardonnet
zechce sobie zadać trochę trudu, władze nie będą ścigały tego człowieka za włóczęgostwo.
Po tym długim przemówieniu pan de Boisguilbault westchnął głęboko, jakby przytłoczony
zmęczeniem, Emil wszakże już był zauważył ten jego dziwny zwyczaj wzdychania,
niepodobny ani do zadyszki astmatyka, ani nie zdający się również być wyrazem moralnych
cierpień. Były to jakby drgawki nerwowe, niezakłócające ani trochę niewzruszonego spokoju
jego twarzy; westchnienia te, powtarzające się tak często, działały na nerwy słuchacza; Emil
poczuł w końcu jakąś przykrą niemoc.
– Sądzę, panie margrabio – rzekł wreszcie, chcąc go nieco wysondować – że miałby pan
bardzo złe pojęcie o społeczeństwie, w którym tylko jakiś przywilej, czy to urodzenia, czy to
fortuny, byłby jedyną obroną biednych i słabych przed nazbyt surowymi prawami. Wolę już
wierzyć w to, że siła moralna i wpływy należą do tych, którzy bardziej wymownie niż inni
potrafią powołać się na prawa miłosierdzia i ludzkości.
– W takim razie, proszę, niechże pan za mnie działa. W tej lakonicznej odpowiedzi
brzmiała zarazem skromność i uznanie, nie brak w niej było jednak pewnej ironii.
„Kto wie – pomyślał Emil – czy ten stary odludek nie jest okrutnym szydercą? Jeśli tak,
będę się bronił.”
– Gotów jestem zrobić wszystko, co w mojej mocy, dla pańskiego protegowanego –
odpowiedział – a jeśli poniosę porażkę, to wskutek braku talentu, nie zaś energii i dobrej woli.
Margrabia bądź nie zrozumiał, wymówki, bądź uderzyło go tylko jedno słowo, które po raz
drugi wymknęło się Emilowi, dość że powtórzył je w jakimś nieco otępiałym zamyśleniu.
– Protegowany! – rzekł i westchnął na swój sposób.
– Powinienem był raczej powiedzieć: człowiek, któremu wyświadczył pan dobrodziejstwo
– poprawił się Emil żałując już swej porywczości w obawie, że mógł zaszkodzić cieśli. –
Jakimkolwiek mianem życzy pan sobie, bym go nazywał, panie margrabio, człowiek ów jest
panu nad wyraz wdzięczny za doznane łaski i gdyby śmiał, byłby mi tu towarzyszył, by
jeszcze raz złożyć mu podziękowania.
Lekki rumieniec zabarwił od razu policzki pana de Boisguilbault, odpowiedział
pewniejszym już głosem:
– Mam nadzieję, że mi da spokój na przyszłość.
Ten odruch zniecierpliwienia dotknął Emila, toteż nie potrafił zapanować nad sobą, by nie
dać tego odczuć.
– Gdybym był na jego miejscu – rzekł z przejęciem – cierpiałbym bardzo, że zostałem
przytłoczony dobrodziejstwem, za które nigdy nie zdołam odpłacić ani oddaniem, ani
wdzięcznością, ani pracą. Byłby pan jeszcze bardziej wspaniałomyślny, panie margrabio,
gdyby pan pozwolił zacnemu Janowi Jappeloup wyrazić mu swoją wdzięczność i ofiarować
swoje usługi.
– Panie – rzekł na to pan de Boisguilbault, podnosząc z ziemi szpilkę, którą wpiął w
mankiet, czy to chcąc ukryć ogarniające go dziwne jakieś zmieszanie, czy też wskutek
wrodzonego zamiłowania do ładu i porządku – uprzedzam pana, że jestem popędliwy...
bardzo popędliwy.
Ostrzeżenie to było wypowiedziane głosem tak spokojnym i łagodnym, że Emil omal nie
wybuchnął śmiechem.
„Jako żywo – pomyślał – brak mu piątej klepki, jak powiada Jan.”
– Jeśli miałem nieszczęście się panu narazić, panie margrabio – rzekł wstając z fotela –
odchodzę, by nie popełnić gorszego błędu, mógłbym bowiem posunąć się jeszcze dalej i
żądać, by pan był doskonałością, a stałoby się to wyłącznie z pańskiej winy.
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– A to jakim sposobem? – zapytał margrabia kręcąc w palcach gałązkę wiciokrzewu, przy
czym ów niecierpliwy ruch ograniczał się tylko do czubków palców.
– Człowiek staje się wymagający wobec tych, których szanuje, gotów byłbym prawie
powiedzieć wobec tych, których podziwia, gdybym nie obawiał się, że urażę tym pańską
skromność.
– Więc pan odchodzi? – rzekł margrabia po chwili zagadkowego milczenia i niemal
jeszcze bardziej zagadkowym tonem.
– Tak, panie margrabio, mam zaszczyt złożyć panu moje uszanowanie.
– A czy nie zostałby pan u mnie na obiedzie?
– To niemożliwe – odrzekł Emil, oszołomiony i przerażony podobną propozycją.
– Zanadto by się pan nudził! – ciągnął dalej margrabia z westchnieniem, które tym razem
w niewytłumaczony sposób trafiło do serca Emila.
– Panie margrabio – odpowiedział z mimowolną wylewnością – przyjdę do pana na obiad,
kiedy tylko pan będzie chciał.
– Jutro – rzekł pan de Boisguilbault tonem tak posępnym, jakby chciał zadać kłam
skwapliwości swego zaproszenia.
– Jutro, zgoda – odpowiedział młodzieniec.
– Ach nie, jutro nie – poprawił się margrabia – jutro poniedziałek, to dzień dla mnie
feralny; lecz we wtorek. Dobrze?
Emil przyjął zaproszenie z wielkim podziękowaniem, ale w głębi duszy przerażała go myśl
o kilkugodzinnym sam na sam z tym nieboszczykiem i żałował teraz odruchu współczucia,
któremu nie potrafił się oprzeć.
Pan de Boisguilbault natomiast zdawał się otrząsać z odrętwienia; odprowadził swego
gościa do bramy, przed którą stał uwiązany koń.
– Pięknego ma pan wierzchowca – rzekł oglądając Kruka okiem znawcy. – Pochodzi z
Brenne, dobra to rasa, silna i wytrzymała. Czy jest pan wytrawnym jeźdźcem?
– Mam więcej wprawy i śmiałości niż szkoły – odpowiedział Emil. – Nie miałem jeszcze
czasu nauczyć się zasad konnej jazdy, zamierzam jednak to uczynić, jak tylko nadarzy się
sposobność.
– Jest to ćwiczenie szlachetne i pożyteczne dla zdrowia – ciągnął dalej margrabia. – Jeśli
zechce mnie pan czasem odwiedzić, służę panu swymi skromnymi wiadomościami w tej
dziedzinie.
Emil przyjął uprzejmie propozycję margrabiego, lecz mimo woli obrzucił spojrzeniem
wątłą postać tego, który proponował mu, że będzie jego profesorem.
– Czy koń pański jest dobrze ujeżdżony? – zapytał pan de Boisguilbault głaszcząc szyję
Kruka.
– Jest posłuszny i dzielny, ale równie mało uczony jak jego pan.
– Nie bardzo lubię zwierzęta – ciągnął dalej margrabia – ale czasem zajmuję się końmi i
pokażę panu dość dobrych pupilów. Czy pozwoli pan, że wypróbuję zalety pańskiego
wierzchowca?
Emil z gotowością podprowadził rumaka i ustawił go bokiem do margrabiego, lecz w
obawie wypadku i widząc, jak powoli i z jakim trudem pan de Boisguilbault podciąga się w
strzemieniu, nie zapanował nad sobą i choć mogło to obrazić starca, ostrzegł go, że Kruk jest
dość nerwowy i płochliwy.
Margrabia przyjął te słowa bez obrazy, ale nie odstąpił od swego zamiaru, zachowując
trochę komiczną powagę. Emil drżał o swego sędziwego gospodarza, Kruk zaś trząsł się ze
złości i strachu czując obcą rękę. Usiłował nawet się zbuntować, margrabia zaś przyjął ów
opór tak łagodnie, iż można go było posądzać, że sam nie czuje się pewny.
– Cicho, cicho, malutki – powtarzał głaszcząc go dłonią – nie gniewajmy się.
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Postępował jednak w ten sposób tylko dzięki zasadom wyższej szkoły jazdy
wzbraniającym mu brutalnego traktowania koni. Powoli uspokoił wierzchowca bez użycia
szpicruty i, zmuszając go do okrążania pustego, wysypanego piaskiem jak maneż dziedzińca,
wypróbował go na wszelkie sposoby; koń z niezwykłą łatwością wykonywał pod nim różne
zwroty, zmieniał nogę niczym najlepiej ujeżdżony wierzchowiec. Kruk zdawał się poddawać
mu bez trudu; ale kiedy margrabia oddał go Emilowi, płonące nozdrza i błyszczący potem zad
zwierzęcia zdradzały tajemniczy przymus, jaki mu zadały owa stanowcza ręka i długie,
stalowe nogi.
– Nie wiedziałem, że jest taki uczony! – powiedział Emil wyrażając w ten sposób uznanie
margrabiemu.
– To bardzo mądre zwierzę – odparł tenże z całą skromnością.
Kiedy Emil wskoczył na siodło, Kruk stanął dęba i rzucił się z wściekłością, jakby chciał
zemścić się na mniej doświadczonym jeźdźcu za nudną lekcję, jaką odebrał przed chwilą.
„Dziwny to nieboszczyk! – mówił sobie w duchu Emil, zjeżdżając szybko ścieżką wiodącą
go do Jana Jappeloup; myślał o chorym na astmę margrabi, którego onieśmielał widok
dziecka, a który poskramiał ognistego rumaka. – Czyżby to trupie oblicze i ten zgasły głos
kryły żelazny charakter?”
Cieśla czekał na niego pełen niecierpliwości i niepokoju, a kiedy Emil zdał mu sprawę z
przebiegu rozmowy, powiedział:
– To dobrze, dziękuję panu i powierzam panu nadal swoją sprawę. Człowiek musi jednak
radzić sobie sam i to mam zamiar uczynić. Pan napisze do władz, a ja tymczasem się do nich
zgłoszę. Pańskie pisma nie dojdą prędko, ja zaś nie zasnę spokojnie, póki nie uściskam moich
przyjaciół z Gargilesse w biały dzień przy wyjściu z nieszporów, pod kruchtą naszego
kościoła. Idę do miasta...
– A jeśli was zaaresztują po drodze?
– Na tych drogach, które ja znam, a których nie znają żandarmi, nikt nikogo nie aresztuje.
Przyjdę już po ciemku, wśliznę się do kuchni prokuratora królewskiego. Służy u niego moja
siostrzenica. Umiem się wygadać, wyklaruję mu rzecz dokumentnie, wyłuszczę wszystkie
swoje racje i jutro przed wieczorem wrócę do swojej wsi z podniesionym czołem.
I nie czekając na odpowiedź Emila cieśla pomknął jak strzała i zniknął w zaroślach.

XII

DYPLOMATYKA PRZEMYSŁOWCA

Kiedy Emil oznajmił ojcu, że cieśla znalazł wybawcę, i gdy mu zdał sprawę, na czym
strawił dzień cały, pan Cardonnet zasumował się i na kilka chwil pogrążył w milczeniu
równie tajemniczym jak pauzy i westchnienia pana de Boisguilbault. Pozorny chłód wszakże,
cechujący obu tych ludzi, nie stanowił jeszcze o podobieństwie ich charakterów. U
margrabiego chłód ów wynikał zarówno z wrodzonej skłonności, jak z przyzwyczajenia, jak
wreszcie z braku sił witalnych – przemysłowiec natomiast doszedł do niego wielkim
wysiłkiem woli. W pierwszym wypadku źródłem jego była powolność i trudność
formułowania myśli, w drugim, przeciwnie, chłód ów był osłoną i hamulcem myśli, zbyt
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skorych i porywczych. Wreszcie, pan Cardonnet raczej udawał ów chłód. Narzucił sobie
godność, rolę, którą odgrywał, by imponować ludziom; i kiedy zdawał się z trudem nad sobą
panować, w myśli obliczał spiesznie, jaki efekt wywoła jego gniew, gdy lada chwila się
rozpęta. Toteż frasobliwa chwiejność pana de Boisguilbault wyrażała się w końcu kilku
tajemniczymi monosylabami, pozorny spokój pana Cardonnet krył natomiast burzę, której
wybuch opóźniał do woli, ale która wyładowywała się prędzej czy później w słowach
jędrnych, dobitnych. Można by powiedzieć, że życie jednego z nich czerpało nowe siły w
tych potężnych przejawach, podczas gdy życie drugiego wyczerpywało się wskutek
tłumionych wzruszeń.
Pan Cardonnet wiedział, że syn niełatwo dawał się przekonać, zastraszyć go zaś
gwałtownością lub groźbą było wręcz niepodobieństwem. Zbyt często natknął się boleśnie na
niewzruszony charakter Emila, zbyt często doświadczył siły jego oporu – choć przekonał się
o niej dotąd na tak błahych przykładach, jakich nastręczyć mogło młode życie syna – by nie
zdawać sobie sprawy, że należy przede wszystkim wzbudzić w nim głęboki do siebie
szacunek. W obecności syna nie popełniał więc żadnego błędu, przeciwnie, strzegł się
bacznie.
– Czyżbyś był nierad, ojcze, ze szczęśliwego obrotu, jaki przyjęły sprawy biednego Jana –
zapytał Emil – i czy bierzesz mi za złe, żem wyszedł naprzeciw dobrym intencjom jego
wybawcy? Zaręczyłem za twoją pomoc, trzeba przecież, by ten nieufny cieśla poznał cię,
nauczył się ciebie szanować, a nawet cię pokochał.
– To wszystko są słowa – odrzekł pan Cardonnet. – Trzeba w tej chwili napisać za niego
prośbę. Mój sekretarz jest zajęty, ale sądzę, że zechcesz go czasem zastąpić, gdy chodzi o
sprawy drażliwe.
– Z całego serca! – wykrzyknął Emil.
– Pisz więc, ja ci podyktuję.
Pan Cardonnet zredagował kilka listów pełnych zapału, troski o winowajcę, ujętych z
niezwykłym taktem i wielką godnością. Posunął się tak daleko, że ofiarował się poręczyć
również za Jana Jappeloup, w razie gdyby – choć to, jak zapewniał, zupełnie wykluczone –
pan Boisguilbault, który tylko uprzedził jego zamiary, cofnął swoje słowo. Kiedy listy były
już podpisane i zapieczętowane, przemysłowiec polecił Emilowi, by wysłał je natychmiast
umyślnym posłańcem, po czym dodał:
– Spełniłem więc twoją wolę: przerwałem zajęcia, by nie narazić twego protegowanego na
najmniejszą zwłokę. Wracam do swojej roboty. Obiad zjemy za godzinę, po czym dotrzymasz
towarzystwa matce, którą trochę zaniedbałeś przez cały dzień. Ale później, kiedy robotnicy
skończą już pracę, mam nadzieję, że poświęcisz wieczór wyłącznie mnie i że będziemy mogli
porozmawiać o rzeczach poważnych.
– Ojcze, gotów jestem poświęcić ci dzisiejszy wieczór i całe życie, wiesz o tym dobrze –
odrzekł Emil obejmując ojca.
Pan Cardonnet pogratulował sobie, że nie uległ pierwszemu odruchowi niechęci; odzyskał
na nowo wpływ nad Emilem. Wieczorem, kiedy po zamknięciu fabryki odprawiono już
wszystkich robotników, udał się do tej części ogrodu, gdzie powódź nie dosięgła, i długo
spacerował samotnie, zastanawiając się, co powie temu dziecku tak trudnemu do kierowania;
nie chciał bowiem wezwać go, zanim nie nabierze pewności, że całkowicie panuje nad sobą.
Rozgorączkowane znużenie następujące zazwyczaj po całym dniu czujnego dozoru i
rozkazywania, obraz zniszczenia, który miał wciąż jeszcze przed oczami, a może także
pogoda nie mogły podziałać kojąco na właściwy panu Cardonnet stan nerwowego
podniecenia. Przyroda przebyła zbyt silny i zbyt gwałtowny wstrząs, by nie pozostały po nim
ślady jakichś niezwykłych zaburzeń atmosferycznych. W ciepłym powietrzu wisiały opary jak
w listopadzie, mimo pełni lata. Nie były to wszakże chłodne i przezroczyste mgły jesienne,
raczej duszący dym wydobywający się z ziemi. Wzdłuż alei, którą przechadzał się wielkimi
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krokami przemysłowiec, ciągnęły się z jednej strony krzaki róż i innych wspaniałych
kwiatów. Z drugiej strony natomiast piętrzyły się szczątki desek naniesionych i zrzuconych w
bezładne stosy oraz wielkie głazy, które woda tu przytoczyła; od granicy zaś, na której
zatrzymała się powódź, aż do koryta rzeki kilka morgów ogrodu, pokrytych czarnym mułem
poprzecinanym pasami czerwonego piasku, przypominało jakiś amerykański las spustoszony i
na pół podmyty przez wylew Ohio albo Missouri. Młode drzewa, chaotycznie wywrócone,
leżały sczepione pniami i gałęźmi w kałużach stojącej wody, która nie mogła odpłynąć,
uwięziona wśród przypadkowo usypanych grobli. Piękne rośliny, zwiędłe i zbrukane, na
próżno usiłowały się dźwignąć i leżały w błocie, gdzieniegdzie zaś bujna wegetacja, rada z
dostatku wilgoci, pokrywała na pół złamane gałązki wspaniałymi i jakby tryumfalnymi
kwiatami. Rozkoszny ich aromat brał chwilami górę nad słonawym zapachem błotnistych
wód, a kiedy lekki wietrzyk unosił mgłę, wówczas przelatywały owe dziwne fale, na
przemian pachnące i smrodliwe. Cała chmara żab, rzekłbyś spadłych z deszczem, skrzeczała
przeraźliwie wśród sitowia; hałas zaś fabryki, której nie dało się jeszcze zatrzymać i której
koła wysilały się na próżno, przyprawiał zniecierpliwionego pana Cardonnet o gorączkę. A
słowik tymczasem śpiewał w ocalałych zaroślach i witał pełnię księżyca z beztroską
kochanka lub artysty. Było to jakieś pomieszanie szczęścia i niedoli, piękna i brzydoty, jak
gdyby potężna przyroda kpiła sobie ze strat stanowiących ruinę dla człowieka, łatwych zaś do
zniesienia dla niej, gdyż wystarczył jeden dzień pełen słońca i jedna noc pełna chłodnej rosy,
by powetować szkody. Cardonnet na próżno usiłował skupić myśl na swoich rodzinnych
sprawach, nieustannie mąciła ją troska o sprawy materialne. „Przeklęta rzeko! – myślał
utkwiwszy mimo woli wzrok w strumieniu, który dumnie i drwiąco toczył swe wody u jego
stóp – kiedy zaniechasz tej bezcelowej walki? Potrafię cię w końcu poskromić i ujarzmić.
Jeszcze trochę kamienia, jeszcze trochę żelaza, a popłyniesz uwięziona w granicach
wyznaczonych moją ręką. Och, wiem, jak opanować twą niedorzeczną siłę, przewidzieć twoje
kaprysy, pogłębić twą niemoc i złamać twój gniew. Geniusz człowieka musi zwyciężyć ślepy
bunt przyrody. Dwudziestu robotników więcej, a poczujesz wędzidło! Pieniędzy, pieniędzy i
jeszcze raz pieniędzy! Potrzeba niewielkiej góry tego kruszcu, by powstrzymać całe góry
wody. Wszystko jest rzeczą czasu i pomyślnej chwili. Wytwory mojej produkcji trzeba
wysyłać z fabryki w oznaczonym dniu, by pokryć poniesione koszty. Miesiąc zastoju lub
opuszczenia rąk, a wszystko przepadnie. Kredyt to przepaść, którą drążyć należy bez
wahania, gdyż na dnie jej leży skarb zysku. Drążmy więc jeszcze, drążmy stale! Głupcem i
tchórzem jest ten, kto staje w pół drogi i pozwala, by jego wkłady i projekty pochłonęła
próżnia. Nie, nie, zdradziecka rzeko, nie zniechęcą mnie strachy kobiet, kłamliwe
przepowiednie zawistnych, nie zniechęcicie mnie i nie zmusicie, bym wyrzekł się swego
dzieła, kiedy już tyle dla niego poświęciłem, kiedy tyle potu ludzkiego spłynęło na próżno,
kiedy mózg mój zdobył się na tyle wysiłków, a rozum dokonał tylu cudów! Albo ta woda
porwie mego trupa unurzanego w błocie, albo będzie niosła posłusznie na grzbiecie skarby
mego przemysłu.”
I w bolesnym napięciu woli pan Cardonnet, ogarnięty jakimś szaleńczym entuzjazmem,
tupał nogą o brzeg.
Przyszło mu na myśl wszelako, że sam wydał na świat przeszkodę niebezpieczniejszą dla
przyszłości niż burze i rwące potoki. Syn jego mógł pokrzyżować całkowicie jego plany lub
zniszczyć wszystko w ciągu jednego dnia. Jakkolwiek chciwym byłby człowiek, jakkolwiek
silną i zachłanną byłaby jego indywidualność, nie znajdzie nigdy zadowolenia, jeśli pracuje
sam dla siebie, i nie ma na świecie kapitalisty, który nie żyłby dla przyszłości, związany z nią
węzłami rodzinnymi. Cardonnet żywił w głębi swych trzewi dziką miłość do syna. Ach,
gdybyż mógł przetopić tę duszę buntowniczą, wcielić Emila w swoje własne życie, jakiejż
zaznałby wówczas dumy, jakże poczułby się bezpieczny! Lecz dziecię to, tak wybitnie
uzdolnione we wszystkich kierunkach sprzecznych z dążeniami swego ojca, zdawało się stale
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i niezmiennie gardzić bogactwem; leżało więc znaleźć jakiś sposób, natrafić na jakiś czuły
punkt, by zaszczepić mu tę straszliwą namiętność. Cardonnet wiedział, na jakich trzeba by
zagrać strunach, ale czy potrafi tak się zmienić, postępować tak dalece wbrew własnej
naturze, rozumowi, zdolnościom, by nie doprowadzić do najmniejszego nawet dysonansu?
Instrument był zarazem subtelny i potężny. Najlżejszy błąd w harmonii systemu, który chciał
wypróbować, nie ujdzie uwagi czujnego i wnikliwego sędziego, jakim był Emil.
Trzeba na to wreszcie, by Cardonnet, człowiek równocześnie gwałtowny i giętki, w
którym wszakże nawyk rozkazywania górował nad przebiegłością, stoczył sam z sobą
straszliwą walkę, stłumił w sobie burzę uczuć i wyraził przekonania, których sam całkowicie
nie podzielał. W końcu odzyskał nieco spokój i w przekonaniu, że jest dostatecznie
przygotowany do rozmowy z synem, kazał wezwać Emila, i czekając na niego powrócił na to
samo miejsce, gdzie oddawał się tak długim i bolesnym rozmyślaniom.
– A więc, ojcze – zaczął młodzieniec ujmując go za rękę z tkliwością i wzruszeniem, czuł
bowiem, że zbliża się chwila, kiedy dowie się, co weźmie górę w jego sercu: miłość
synowska czy też strach i potępienie – jestem przy tobie, gotów wysłuchać z szacunkiem
zwierzeń, które mi obiecałeś. Mam lat dwadzieścia jeden i czuję, że staję się mężczyzną.
Długo zwlekałeś, by wyzwolić mnie spod rygoru milczenia i ślepego posłuszeństwa; serce
moje było ci posłuszne tak długo, jak mogło, lecz rozsądek mój zaczyna odzywać się coraz
głośniej, czekam więc na twój głos ojcowski, by je między sobą uzgodnić. Zrobisz to, nie
wątpię ani na chwilę, otworzysz przede mną podwoje życia. Dotychczas bowiem marzyłem
tylko, czekałem i szukałem; targały mną dziwne wątpliwości, wiele już przecierpiałem, choć
nie śmiałem ci nic powiedzieć. Teraz mnie wyleczysz, dasz mi klucz do tego labiryntu, gdzie
się błąkam; wytkniesz mi na przyszłość drogę, którą chętnie pójdę, dumny i szczęśliwy, że
mogę kroczyć przy tobie!
– Moje dziecko – odpowiedział pan Cardonnet, nieco zakłopotany tym tak gorącym
wystąpieniem – przywykłeś tam przemawiać tak patetycznie, że nie potrafię cię naśladować.
Tego rodzaju zwroty są szkodliwe, umysł bowiem zapala się i daje unieść egzaltacji, po czym
błąka się i wpada w przesadną czułostkowość. Wiem, że mnie kochasz i że we mnie wierzysz.
Ty zaś wiesz, że ciebie jedynie kocham, że twoja przyszłość jest moim jedynym celem, moją
jedyną myślą. Mówmy więc rozsądnie i, jeśli to możliwe, trzeźwo. Wspomnijmy naprzód w
paru słowach całe twoje krótkie i szczęśliwe życie. Urodziłeś się w wielkim dostatku, a że
pracowałem usilnie, bogactwo legło wkrótce u twoich stóp, a stało się to w sposób tak na
pozór naturalny, że nawet tego nie spostrzegłeś. Możliwości twojej przyszłej kariery
wzrastały z każdym rokiem; ledwo wyszedłeś z dzieciństwa, a ja już głowiłem się, jak
zapewnić ci spokojną starość i przyszłość twoich dzieci. Zdradzałeś duże zdolności, ale na
razie tylko do czczej sztuki służącej jedynie ku ludzkiej rozkoszy: rysunek, muzyka, poezja...
Byłem zmuszony zwalczać i zwalczałem w tobie rozwój instynktów artysty, kiedy
spostrzegłem, że grożą one przesłonięciem zdolności poważniejszych i bardziej
pożytecznych.
Tworząc ci majątek, stworzyłem ci obowiązki. Sztuki piękne są błogosławieństwem i
bogactwem biedaka, bogactwo wszakże wymaga sił bardziej hartownych, by podźwignąć
ciężar obowiązków, które narzuca. Zadawałem sam sobie pytanie, zrozumiałem, czego
brakowało mojej edukacji, i pomyślałem, że powinniśmy się dopełniać wzajemnie, skoro
musimy mocą węzłów krwi być współodpowiedzialni za to samo przedsiębiorstwo. Miałem
wrodzony zmysł do interesów, którym się poświęciłem, ale że nie zdążyłem nabrać
wiadomości praktycznych, że nie wyspecjalizowałem się naukowo w wybranym przez siebie
kierunku, jedynie instynktem i jakimś jasnowidzeniem dochodząc do rozwiązań w geometrii i
mechanice, byłem z konieczności narażony na popełnianie błędów, na kroczenie fałszywymi
drogami; dawałem się sprowadzać na manowce własnym lub cudzym marzeniom, wreszcie,
oprócz znacznych sum pieniędzy, traciłem dni, tygodnie, lata, słowem traciłem czas, ów
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najcenniejszy ze wszystkich kapitałów. Chciałem więc, byś po skończeniu kolegium
wykształcił się w tych właśnie naukach i pomimo młodego wieku przyłożył się gorliwie do
pracy. Umysł twój wszakże zapragnął wkrótce wzbić się na wyżyny, które oddalały cię od
mego celu.
Studiowanie nauk ścisłych rozwinęło w tobie wbrew mojej woli, a nawet wbrew tobie
samemu, namiętność do nauk przyrodniczych; dając się ponosić fantazji, myślałeś tylko o
astronomii, marzyłeś o światach, do których nie możemy dotrzeć. Po stoczonej walce, w
której nie ja osiągnąłem przewagę, zmusiłem cię do porzucenia tych nauk, nie mogąc zmusić
cię do jakiegoś pożytecznego i praktycznego zajęcia; wyrzekłszy się myśli zrobienia z ciebie
mechanika, zastanawiałem się, w czym mógłbyś mi być użyteczny. Kiedy mówię: „być mi
użyteczny”, spodziewam się, że rozumiesz właściwie sens moich słów. Skoro mój majątek
był zarazem twoim, musiałem cię przygotować do tego dzieła, które zapewne wkrótce
pozbawi mnie życia na twoją korzyść. Taki jest porządek rzeczy; jestem szczęśliwy, że mogę
spełnić swój obowiązek, i wytrwam w nim, nawet wbrew tobie, jeśli zajdzie tego potrzeba.
Jednakże, czyż rozum i miłość ojcowska nie nakazywały mi, bym uczynił cię zdolnym, jeśli
nie do powiększenia, to choćby do utrzymania i do bronienia tego majątku? Nieznajomość
prawa zdawała mnie stokroć razy na łaskę głupich lub podstępnych doradców, stałem się
pastwą tych żerujących na pieniactwie pasożytów, którzy, nie posiadając ani prawdziwej
wiedzy, ani zdrowego rozsądku w interesach, żądają od swych klientów ślepego
posłuszeństwa i przez głupotę, upór, zarozumiałość, fałszywą taktykę, zbędną przebiegłość i
tak dalej, narażają ich na poważne straty. Powiedziałem sobie wówczas, że z tak żywą i jasną
inteligencją jak twoja mógłbyś w ciągu niewielu lat wyuczyć się prawa, wyrobić sobie
właściwe zdanie o szczegółach procedury sądowej, tak abyś nigdy nie potrzebował innego
przewodnika, innego doradcy, innego powiernika zwłaszcza niż ty sam. Nie zamierzałem
nigdy zrobić z ciebie mówcy, adwokata, komedianta sprzed kratek sądowych, prosiłem cię
tylko, byś się imatrykulował i zdał egzaminy... Przyrzekłeś mi to!
– A czyżem się przeciwko temu zbuntował, ojcze, czym nie dotrzymał słowa? – zapytał
Emil zdziwiony, że pan Cardonnet mówi z pogardą pełną pychy i lekceważenia o tych
zawodach, których zaszczytną i świetną rolę starał się podkreślić wówczas, gdy chciał
namówić syna do studiów nad nimi.
– Nie chcę ci robić wymówek, Emilu – odparł przemysłowiec – ale apatia i rezygnacja, z
jaką poddajesz się mojej woli, są stokroć gorsze od oporu. Gdybym był mógł przewidzieć, że
zmarnujesz tylko czas na próżno, byłbym zaraz pomyślał o czymś innym, gdyż jak ci to już
powiedziałem, czas jest kapitałem nad kapitały, a oto minęły dwa lata twego życia, które nie
przyczyniły się ani trochę do rozwoju twoich talentów, a co za tym idzie, stracone są dla
twojej przyszłości.
– Pochlebiam sobie, że jest przeciwnie – odrzekł Emil uśmiechając się łagodnie, ale
zarazem z dumą – i mogę cię zapewnić, ojcze, że dużo pracowałem, dużo przeczytałem, dużo
przemyślałem i – nie śmiem tego powiedzieć – dużo skorzystałem podczas mego pobytu w
Poitiers.
– Ach, wiem dobrze, co czytałeś i czego się nauczyłeś, Emilu, domyśliłem się tego z
twoich listów, gdyby mi nawet o tym nie był doniósł mój korespondent, i oświadczam ci, że
cała ta wspaniała wiedza filozoficzno-metafizyczno-polityczno-ekonomiczna jest w moim
pojęciu najbardziej czcza, fałszywa, urojona i śmieszna, nie mówiąc już o tym, że jest ona dla
młodzieży w najwyższym stopniu niebezpieczna. Tak dalece, że mógłbym jako sędzia
pokładać się ze śmiechu nad twymi ostatnimi listami, gdybym jako ojciec nie był śmiertelnie
nimi zmartwiony; toteż właśnie dlatego, widząc, żeś dosiadł nowego konika i że znów
zamierzasz wzbić się pod obłoki, postanowiłem wezwać cię do siebie, bądź na pewien czas,
bądź na zawsze, jeśli nie uda mi się przemówić ci do rozsądku.

69

– Twoje szyderstwo i pogarda są okrutne, ojcze, i smucą mi serce więcej, niż ranią miłość
własną. że się nie zgadzam z tobą, to rzecz możliwa: jestem gotów wysłuchać, jak obalasz to,
w co wierzę, ale kiedy po raz pierwszy w życiu odczułem potrzebę i zdobyłem się na odwagę,
by wylać przed tobą wszystkie moje myśli i uczucia, ty zaś odtrąciłeś mnie szyderczo... było
mi niezmiernie gorzko i zabolało mnie to bardziej, niż przypuszczasz!
– Więcej jest pychy, niż ci się zdaje, w twoim dziecinnym cierpieniu. Czyż nie jestem
twoim ojcem, twoim najlepszym przyjacielem? Czyż nie powinienem powiedzieć ci słów
prawdy, kiedy się łudzisz, i sprowadzić cię na właściwą drogę, kiedy błądzisz? Co tam, precz
z wszelką próżnością między nami! Wyżej cenię twój rozum, niż ty sam go cenisz, skoro nie
chcę, byś go psuł złym pokarmem. Posłuchaj mnie, Emilu! Wiem, że jest dzisiaj w modzie,
by młodzi ludzie pozowali na prawodawców, by filozofowali o wszystkim, by starali się
zreformować instytucje, które trwać będą dłużej niż oni, by wymyślali nowe religie, nowe
społeczeństwa, nową moralność. Wyobraźnia lubuje się w tych mrzonkach, dość zresztą
niewinnych, jeśli nie trwają zbyt długo. Trzeba wszakże zostawić to wszystko za sobą na
szkolnych ławach, poznać społeczeństwo i obcować z nim, zanim się je zniweczy;
przekonamy się wkrótce, że jest więcej od nas warte i że postąpimy najrozsądniej, o ile się do
niego nagniemy zręcznie i pobłażliwie. Jesteś już zbyt dojrzałym młodzieńcem, by trwonić
pragnienia i myśli na tematy oderwane od rzeczywistości. Pragnę, byś się związał z życiem
realnym, pozytywnym, byś zamiast wyczerpywać siły nad krytyką praw, które nami rządzą,
poznał ich sens i zastosowanie. Gdyby jednak te studia wzbudzały w tobie protest i bunt
przeciwko głoszonym przez nie prawdom, trzeba je porzucić i znaleźć sobie jakąś pożyteczną
pracę, do której czułbyś się zdolny. Zeszliśmy się tu przecież, by się porozumieć i wyciągnąć
wnioski: nie chcę żadnych czczych deklamacji, żadnych poetyckich dytyrambów przeciwko
niebu i ludziom! Nędzne jednodniowe twory! Nie wolno nam tracić czasu na stawianie pytań,
jakim jest nasze przeznaczenie przed i po naszym krótkim pojawieniu się na ziemi. Nie
rozwiążemy nigdy tej zagadki. Naszym najświętszym obowiązkiem jest pracować na tym
padole bez wytchnienia, odejść zaś stąd bez szemrania. Winniśmy zdać sprawę z naszych
trudów pokoleniu, które nas poprzedza i które nas kształtuje, jak również temu, które po nas
nastąpi i które my kształtujemy. Dlatego więzy rodzinne są święte, zaś dziedzictwo
nieprzedawalne, pomimo waszych pięknych teorii komunistycznych, których nigdy nie
potrafiłem zrozumieć, są bowiem jeszcze niedojrzałe; ludzkości potrzeba jeszcze wieków, by
je przyjęła. Odpowiedz mi, co chcesz robić?
– Tego jeszcze sam nie wiem – odpowiedział Emil, przytłoczony ciasnymi i bezdusznymi
komunałami wygłaszanymi z tak wyniosłą i brutalną swadą. – Ojciec przecina z taką
pewnością siebie zagadnienia, których nie zdołam może rozwiązać do końca życia, że nie
potrafiłbym nadążyć za nim w tym namiętnym pościgu ku nieznanym celom. Jestem widać za
słaby lub zbyt ograniczony, by znaleźć w swej własnej działalności bodziec do takich
wysiłków lub nagrodę za nie. Moje zamiłowania nie idą bynajmniej w tym kierunku. Lubię
pracę umysłową i lubiłbym również fizyczną, gdyby jedna służyła drugiej na to, by zdobyć
spokój serca; lecz pracować tylko po to, by nabywać, nabywać zaś po to, by zachować lub
dalej nabywać, aż śmierć wreszcie położy kres temu nienasyconemu pragnieniu – to nie ma
dla mnie żadnego sensu ani mnie nie pociąga. Nie posiadam żadnych zdolności, które
mógłbyś, ojcze, wykorzystać w tym celu; nie urodziłem się graczem i zawrotne nadzieje
pomnożenia lub obawa utraty fortuny nigdy nie zdołają wzruszyć mnie ani trochę. Jeśli moje
dążenia i mój zapał są mrzonkami niegodnymi poważnego umysłu, jeśli nie istnieje wieczna
prawda, boska przyczyna każdej rzeczy, jeśli nie istnieje ideał, który można i należy nosić w
duszy jako podporę i drogowskaz poprzez cierpienia i niesprawiedliwość dnia dzisiejszego,
wtedy przestanę istnieć, przestanę w cokolwiek wierzyć. Gotów jestem umrzeć dla ciebie,
ojcze, ale żyć i walczyć tak jak ty i przy tobie – na to nie mam ani serca, ani sił, ani głowy.

70

Pan Cardonnet zatrząsł się ze złości, ale zapanował nad sobą. Nie bez powodu
sprowokował tak niezręcznie oburzenie i opór syna. Chciał doprowadzić do tego, by Emil
wypowiedział swą myśl do końca, i wysondować, jeśli to tak nazwać wolno, głębię jego
entuzjazmu. Wyczuwając gorycz w głosie syna i widząc wyraz rozpaczy w jego oczach,
zrozumiał, że sprawa jest tak poważna, jak się tego obawiał; postanowił ominąć przeszkodę i
manewrować w ten sposób, by odzyskać wpływ, który mu się z rąk wymykał.

XIII

WALKA

– Emilu – podjął znów po chwili przemysłowiec z dobrze odegranym spokojem – widzę,
że od pewnego czasu rozmawiamy z sobą nie rozumiejąc się wcale, i jeżeli będziemy nadal
mówili tym tonem, zaczniesz być agresywny i traktować mnie tak, jak gdybyś ty był
młodocianym świętym, ja zaś starym poganinem. O co ci chodzi? Miałem rację, kiedym cię
od początku ostrzegał przed zbytnim entuzjazmem. W głowie ci się pali, wiadomo, to
młodość się w tobie burzy, ale kiedy dojdziesz do mego wieku, kiedy nabierzesz
doświadczenia, a obowiązek stanie się dla ciebie nawykiem, wówczas zrozumiesz, że na to,
by być uczciwym, nie trzeba koniecznie się biczować i głosić wszem wobec swoich
przekonań. Strzeż się przesady, to zadowolona próżność przemawia takim językiem. Czy ci
się naprawdę zdaje, moje dziecko, że prawość, moralność, dobra wiara w dotrzymywaniu
przyjętych zobowiązań, poczucie ludzkości, litość dla nieszczęśliwych, miłość ojczyzny,
poszanowanie cudzych praw, cnoty rodzinne i miłość bliźniego są przymiotami aż tak
rzadkimi i niemal nieosiągalnymi w czasach i sferze, w których żyjemy?
– Tak, ojcze, jestem o tym najgłębiej przekonany.
– Ja zaś wcale tak nie myślę. Choć mam już pięćdziesiąt lat, jestem mniejszym
mizantropem niż ty w dwudziestym pierwszym roku życia; mam lepszą opinię o moich
bliźnich, ustępuję ci widać pod względem światłości umysłu i nieomylnego oka!...
– Na miłość boską nie szydź że mnie, ojcze, ranisz mi serce!
– A więc mówmy poważnie. Gotów jestem zgodzić się z tobą, że te cnoty wyznaje i
stosuje w życiu nieliczna tylko garstka. Czy uczynisz mi chociaż ten zaszczyt, by mniemać,
że nie są one całkowicie obce twemu ojcu?
– Większość twoich czynów, ojcze, dowiodła mi przecie, że czynić dobrze było twym
wyłącznym dążeniem. Dlaczego więc mówisz tak, jakbyś chciał mnie przekonać, że cel twój
jest mniej szlachetny?
– Powiem ci więc, do czego zmierzam. Przyznajesz, że postępowanie moje jest bez
zarzutu, a jednak gorszysz się, gdy odwołuję się do umiaru i rozsądku oraz słucham tego, co
mi radzi zdrowa logika. Powiedz, co myślałbyś o twoim ojcu, gdybyś słyszał, jak nieustannie
wygłasza płomienne mowy przeciwko tym, którzy nie idą za jego przykładem? Gdyby stawiał
wciąż siebie jako wzór i, napęczniały miłością własną i zachwytem nad sobą, zamęczał cię
wciąż samochwalstwem oraz wyklinaniem reszty rodzaju ludzkiego? Milczałbyś i rzuciłbyś
zasłonę na to śmieszne dziwactwo; ale pomyślałbyś mimo woli, że twoje poczciwe ojczysko
ma jednak tę godną pożałowania słabostkę i że próżność umniejsza jego istotne zasługi.
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– Niewątpliwie, ojcze, wolę twoją powściągliwość, twój dobry smak i twoją skromność.
Pragnąłbym jednak, abyś – kiedy jesteśmy tylko we dwóch lub w takich rzadkich i
uroczystych chwilach jak dzisiejsza – zechciał otworzyć przede mną serce; byłbym
szczęśliwy usłyszeć, jak wynosisz pod niebiosa wielkie idee, jak wpajasz we mnie
najczystszy entuzjazm, zamiast szyderczo nicować i odrzucać z pogardą moje pragnienia.
– Nie pogardzam bynajmniej wielkimi ideami ani szydzę z twoich pragnień. To, co
odrzucam i co chciałbym w tobie stłumić, to zamiłowanie do deklamacji i fanfaronady
cechujące nowe szkoły humanistyczne. Nie znoszę, gdy się nadaje miano nieznanych dotąd
prawd zasadom starym jak świat. Chciałbym, byś umiłował obowiązek i spełniał go z
niewzruszonym spokojem i stoickim milczeniem, świadczącym o głębokim przekonaniu.
Wierz mi, nie od dziś wiem, co jest złe, a co dobre, i na to, by ukochać sprawiedliwość, nie
czekałem, aż ty pojedziesz do Poitiers karmić się manną niebieską, ćmiąc cygara na
tamtejszym bruku.
– Wszystko to, biorąc na ogół, może być prawdą, ojcze – odrzekł Emil podrażniony upartą
ironią pana Cardonnet. – Są starzy obywatele, którzy tak jak ty stosują w życiu cnoty nie
chełpiąc się tym, lecz bywają również zarozumiałe i grubiańskie żaki głoszące owe cnoty,
których nie miłują i których prawie nie znają. Ale to ostatnie ostrze twojej krytyki nie może,
moim zdaniem, dotknąć mnie ani moich młodych przyjaciół. Wiem, że jestem jeszcze
dzieckiem, i nie mam pretensji do jakiegokolwiek doświadczenia. Przeciwnie, z szacunkiem i
zaufaniem, pełen najlepszych intencji i zamierzeń przychodzę prosić cię o słowa prawdy, o
radę, o przykład i o pomoc. Jedyne, co za mną przemawia, to najlepsze młodzieńcze chęci i te
składam ci w dani. Oburzony przerażającymi sprzecznościami, które prawa rządzące
społeczeństwem uznają i sankcjonują, błagam cię, byś mi powiedział, w jaki sposób mogłeś
przyjąć je bez sprzeciwu i pozostać mimo to uczciwym człowiekiem. Przyznaję, że jestem
widać słaby i głupi, skoro sam nie dostrzegam takiej możliwości. Powiedzże mi to wreszcie,
zamiast obrzucać mnie lodowatym szyderstwem. Czyż grzeszę prosząc cię, byś mnie
oświecił? Czyż jestem zuchwały i szalony, dlatego że chcę poznać prawa, które mają rządzić
moim sumieniem, poznać cel mego życia? Tak, charakter twój jest godny szacunku, twoja
postawa rozumna i pełna umiaru; tak, masz dobre serce i hojną rękę; pomagasz biednym i
wynagradzasz ich trudy. Lecz dokąd dążysz tą tak prostą i pewną drogą? Uważam, iż czasem
jesteś za mało wyrozumiały, a twoja surowość nieraz mnie przeraża. Powtarzałem sobie
zawsze, że masz jaśniejszy pogląd i umysł bardziej przewidujący niż ludzie o usposobieniu
tkliwym i nieśmiałym; że chwilowe cierpienie, które zadawałeś, miało jedynie na celu moje
dobro i rozwinięcie wrodzonych zdolności; toteż pomimo niechęci, jaką we mnie wzbudzały
narzucone mi przez ciebie studia, pomimo iż poświęcałem swoje zamiłowania twoim ukrytym
celom, pomimo iż mroziłeś i tłumiłeś w zarodku wiele moich pragnień, nakazałem sobie iść
za twymi wskazówkami i być ci we wszystkim posłusznym. Ale nadeszła chwila, kiedy
musisz mi otworzyć oczy, jeśli chcesz, abym zdobył się na ten nadludzki wysiłek; nauka
prawa bowiem nie zadowala mego sumienia: nie myślę, bym kiedykolwiek mógł wziąć udział
w walkach, do jakich zmusza postępowanie sądowe, a tym mniej, bym zmusił się, tak jak ty,
do wykorzystywania ludzkiej pracy na swoją korzyść, jeśli nie będę widział jasno, do czego
dążę i jaką ofiarę dla dobra ludzkości złożę kosztem własnego szczęścia.
– Twoje szczęście polegałoby więc na tym, by nic nie robić, by spędzać życie z
założonymi rękami, patrząc w gwiazdy? A więc każda praca drażni cię i męczy, nawet prawo,
które wszyscy młodzi ludzie traktują niemal jak rozrywkę?
– Wiesz dobrze, że jest inaczej, ojcze. Widziałeś, że zapaliłem się do nauk bardziej
oderwanych, i powstrzymałeś mnie, tak jak gdybym biegł ku własnej zgubie. A przecież
wiedziałeś, czego pragnąłem, kiedy nalegałeś, bym znalazł praktyczne zastosowanie dla nauk,
do których miałem skłonność. Nie chciałeś, bym był artystą i poetą, może miałeś słuszność;
mogłem jednak być przyrodnikiem lub choćby rolnikiem – sprzeciwiłeś się temu. A było to
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przecież zastosowanie wiedzy realne i praktyczne. Miłość przyrody ciągnęła mnie do życia na
wsi. Nieskończona przyjemność, jaką znajdowałem w pogłębianiu praw przyrody i jej
tajników, doprowadziła mnie naturalnym biegiem rzeczy do chęci zbadania jej ukrytych sił,
do kierowania nimi i zapładniania ich rozumną pracą. Tak, w tym było moje powołanie,
zapewniam cię. Rolnictwo jest jeszcze w powijakach; chłopi mozolą się w ciężkim trudzie,
uprawiając rolę według starych metod; olbrzymie połacie ziemi leżą odłogiem. Nauka
pomnożyłaby bogactwa gleby i oszczędziłaby człowiekowi wiele mozołu. Moje poglądy na
społeczeństwo były zgodne z tym marzeniem o przyszłości. Prosiłem cię, byś mnie wysłał na
naukę do jakiejś wzorowej fermy. Byłbym szczęśliwy mogąc stać się chłopem, pracować
fizycznie i umysłowo, mieć ciągły kontakt z ludem i przyrodą. Chłonąłbym wiedzę z
zapałem, wyprzedziłbym może innych na polu wynalazków! A kiedyś na jakimś pustynnym i
nagim ugorze przekształconym dzięki moim staraniom w urodzajny grunt stworzyłbym może
kolonię ludzi wolnych, żyjących jak bracia i kochających mnie jak brata. To było jedyną moją
ambicją, do tego sprowadzało się moje pragnienie bogactwa i chwały! Czyż było to aż tak
niedorzeczne? Dlaczego żądałeś, bym uczył się służalczo kodeksu praw, których nigdy nie
uznam za swoje?
– Właśnie, właśnie! – rzekł pan Cardonnet wzruszając ramionami. – Oto mamy utopię
brata Emila, brata morawskiego, kwakra, neochrześcijanina, neoplatończyka, czy ja wiem
zresztą, jak to nazwać? Wspaniały nonsens!
– Ale powiedz dlaczego, ojcze; wydajesz zawsze wyroki bez podania motywów!
– Dlatego, że łącząc t w o j e utopie socjalisty z czczymi teoriami naukowca rzucałbyś
skarby na skalisty grunt, nie wyhodowałbyś pszenicy na jałowej glebie ani nie stworzyłbyś
ludzi zdolnych żyć jak bracia na wspólnej ziemi. Roztrwoniłbyś szaleńczo jedną ręką to, co ja
bym zgromadził drugą; a po dojściu do czterdziestki, znużony bujaniem w obłokach, u kresu
genialnych pomysłów, straciwszy zaufanie do losu, zniechęcony głupotą i przewrotnością
swoich uczniów, a może nawet obłąkany – taki jest bowiem zwykły koniec dusz tkliwych i
romantycznych, wtedy gdy chcą urzeczywistnić swoje marzenia – wróciłbyś do mnie,
zgnębiony własną niemocą, rozgoryczony na całą ludzkość, zbyt stary, by wejść na właściwą
drogę. Tymczasem, jeśli mnie posłuchasz, pójdziemy razem drogą prostą i pewną, a zanim
dziesięć lat upłynie, zdobędziemy fortunę, której cyfry nie śmiem wymienić, bo byś nie
uwierzył.
– Przypuśćmy, że nie okaże się to również złudnym marzeniem, ojcze; jak dotąd jest mi to
zresztą obojętne. Co zrobimy z tą całą fortuną?
– Wszystko, co zechcesz, wszystko dobre, o czym wtedy zamarzysz. Nie wątpię bowiem w
twój rozsądek i przezorność, z chwilą gdy nabierzesz doświadczenia życiowego i umysł twój
dojrzeje należycie.
– Jak to, mielibyśmy więc czynić ludziom dobro? Mów tak do mnie, ojcze, a będę cię
słuchał z całą uwagą! Jakież będzie to szczęście, którym obdarzymy ludzkość?
– Ty mnie o to pytasz? Gdzież chcesz szukać boskiej tajemnicy, jeśli nie w rzeczach
ludzkich? Zapewnimy całej prowincji dobrodziejstwa przemysłu! Czyż nie jesteśmy już na
właściwej drodze? Czyż praca nie jest źródłem i pokarmem dalszej pracy? Czyż nie dajemy tu
pracy większej liczbie robotników w ciągu jednego dnia, niż rolnictwo i drobny, barbarzyński
przemysł, który staram się zniweczyć, zatrudniały przez miesiąc? Czyż płace ich nie wzrosły?
Czyż nie mogą nauczyć się u nas porządku, przezorności, wstrzemięźliwości, wszystkich
cnót, których im brakowało? W czym zaś tkwią owe cnoty, jedyne szczęście biedaków? W
pochłaniającej ich pracy, w zbawczym wysiłku i w odpowiednim wynagrodzeniu. Dobrego
robotnika cechuje przywiązanie do rodziny, poszanowanie własności, powolność prawu,
przezorność; przyzwyczaja się do oszczędności i korzysta ze skarbów, jakie ona daje.
Natomiast gubi go bezczynność i wszystkie błędne rozumowania, które ona zaszczepia.
Dajcie mu zajęcie, przytłoczcie go pracą – jest silny, stanie się jeszcze silniejszy, przestanie
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marzyć o przewrocie społecznym. Zaprowadzi ład w swoim postępowaniu, czystość w swoim
domu, wniesie do niego dobrobyt i spokój. A kiedy będzie już stary i niedołężny, obejdzie się
bez twojej pomocy, choćbyś miał nawet najlepsze chęci. On sam zabezpieczył sobie
przyszłość, nie będzie żądał jałmużny lub pomocy jak twój przyjaciel Jappeloup, włóczęga;
będzie naprawdę wolnym człowiekiem. Nie ma innej drogi, by wybawić lud, Emilu. Muszę ci
wprawdzie powiedzieć z przykrością, że realizacja tego potrwa dłużej niż stworzenie sobie
jakiejś utopii: lecz jeśli zamysł taki jest trudny i obliczony na długą metę, niemniej przeto
godny jest takiego filozofa jak ty, nie uważam zaś, by miał przewyższyć siły takiego jak ja
pracownika.
– Jak to, więc na tym tylko polega twój ideał przemysłu? – zapytał Emil zmiażdżony tą
konkluzją. – A więc dla ludu nie ma innej przyszłości jak nieustanna praca na korzyść klasy,
która nigdy nie będzie pracowała?
– Nie to miałem na myśli – odparł pan Cardonnet. – Nienawidzę próżniaków i pogardzam
nimi; i dlatego właśnie nie lubię poetów i metafizyków. Chcę, żeby wszyscy pracowali
odpowiednio do swoich zdolności, i mój ideał – ponieważ podoba ci się to słowo – byłby
dość bliski ideałom saintsimonistów: „Każdemu wedle jego zdolności”, nagroda odpowiednia
do zasługi. Ale w czasach, w których żyjemy, przemysł nie nabrał jeszcze dostatecznego
rozmachu, by można myśleć o wprowadzeniu systemu sprawiedliwego podziału. Trzeba jasno
patrzeć na rzeczy i brać pod uwagę jedynie to, co jest możliwe do urzeczywistnienia. Dążenie
naszego wieku zwraca się całkowicie w kierunku przemysłu. Niechaj więc przemysł zwycięża
i panuje. Niech wszyscy pracują bądź rękami, bądź głową; ten, kto ma więcej oleju w głowie
niż sił w rękach, niech kieruje tamtymi; będzie miał prawo, a nawet obowiązek zdobycia
majątku. Bogactwo jego się uświęca, gdyż przeznaczonym mu jest wzrastać, by dać wzrosnąć
pracy i płacy. Niech więc społeczeństwo przyczynia się na wszystkie sposoby do utrwalenia
władzy człowieka zdolnego: zdolności jego są dobrem powszechnym, i niech on sam stara się
nieustannie rozszerzać swoją działalność! To jego obowiązek, jego religia, jego filozofia.
Słowem, trzeba być bogatym, by stawać się coraz bogatszym. Sameś to powiedział, Emilu,
nie wiedząc nawet, że wygłaszasz jedną z najdoskonalszych prawd.
– A więc, ojcze, chcesz dać człowiekowi tylko tyle, ile zapracuje? Czyżbyś więc miał za
nic tego, który pracować nie może?
– Bogactwo daje możność przyjścia z pomocą kalece lub idiocie.
– A próżniakowi?
– Staram się wyleczyć go z tej przywary, a jeśli mi się to nie uda, pozostawiam go
własnemu losowi; wkrótce okaże się, że jest to człowiek szkodliwy, i spotka go zasłużona
kara.
– W idealnym społeczeństwie byłoby to może sprawiedliwe, próżniak bowiem stałby się
potwornym wyjątkiem; lecz przy stosowaniu zasad tak surowych jak twoje, kiedy żądasz od
pracownika wszystkich jego sił, całego czasu, wszystkich myśli, całego życia, ach, iluż
próżniaków byłoby wypędzonych i zdanych na łaskę losu!
– Dzięki dobrodziejstwom przemysłu udałoby się wkrótce tak dalece podnieść dobrobyt
klas pracujących, że można by z łatwością zakładać szkoły prawie bezpłatne, w których dzieci
uczyłyby się zamiłowania do pracy.
– Mylisz się chyba, ojcze. Gdyby wszakże miało być prawdą, że ci, którzy się wzbogacą,
będą myśleli o nauczaniu ubogich, to zamiłowanie do pracy bez wytchnienia, do pracy
niedającej żadnej innej nagrody poza odrobiną zabezpieczenia na starość jest tak sprzeczne z
naturą ludzką, że nikt nigdy nie zdoła zaszczepić go od dzieciństwa. Niektóre wyjątkowe
jednostki, zżerane chęcią czynu lub ambicją, poświęcą młodość, ale natury proste, kochające,
skłonne do marzeń, rozmiłowane w niewinnych i godziwych rozrywkach, ulegające potrzebie
tkliwości i spokoju, tym prawdziwym dobrodziejstwom ludzkości, uciekną z tego więzienia
pracy, w którym chcecie je zamknąć, i będą wolały życie w nędzy, od przypadku do
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przypadku, niż zabezpieczony los w niewoli. Ach, ojcze, masz żelazny charakter, niespożyte
siły, stoicką wstrzemięźliwość, nawykłeś do pracy nieznającej granic. Jesteś człowiekiem
wyjątkowym i wyobrażasz sobie świat stworzony na twoje podobieństwo; nie zdajesz sobie
sprawy, że znajduje się w nim miejsce tylko dla ludzi wyjątkowych. Ach, pozwól, że ci
powiem, jest to utopia bardziej przerażająca niż wszystkie, które ja sobie stworzyłem.
– Obyś wierzył w tę utopię, Emilu! – odrzekł pan Cardonnet z zapałem. – Jest ona źródłem
sił i cennym bodźcem dla tego społeczeństwa marzycieli, próżniaków, ludzi apatycznych,
wśród których spalam się z niecierpliwości. Bądź podobny do mnie; i gdybyśmy w tej chwili
znaleźli we Francji stu ludzi takich jak my, ręczę ci, że za sto lat nie byliby już oni wyjątkami.
Aktywność jest zaraźliwa, porywająca, pełna czaru! Dzięki niej Napoleon owładnął Europą;
byłby ją posiadł, gdyby zamiast być wojownikiem, był przemysłowcem. Ach, skoro jesteś
entuzjastą, bądżże nim na mój sposób! Otrząśnij się z odrętwienia, podziel mój zapał! Jeśli
nie pociągniemy za sobą całej ludzkości, to w każdym razie utorujemy drogę, którą nasi
następcy podążą tłumnie, ogarnięci świętym ogniem!
– Nie, mój ojcze, nigdy, przenigdy! – wykrzyknął Emil przerażony straszliwą energią pana
Cardonnet. – Nie jest to bowiem droga, którą powinna pójść ludzkość. Nie ma tam ani
miłości, ani litości, ani tkliwości. Człowiek nie na to się urodził, by poznać tylko cierpienie i
odnosić zwycięstwo tylko nad materią. Zdobycze rozumu w świecie myśli, radości i subtelne
uczucia serca, które chcesz ograniczyć tylko do roli podrzędnych szczegółów w życiu
pracownika, pozostaną zawsze najszlachetniejszymi i najmilszymi potrzebami człowieka w
dobrze zorganizowanym społeczeństwie. Czy nie widzisz, że odrzucasz intencje i
dobrodziejstwa Boga? Że nie pozostawiasz niewolnikowi pracy chwili czasu, by odetchnął i
poznał sam siebie? Że wychowanie ludzi tak, by mieli na celu wyłącznie zysk, wyda tylko
brutalne maszyny, a nie ludzi w całym tego słowa znaczeniu? Mówisz, że wyobrażasz sobie
ideał, który urzeczywistnią następne stulecia, że może przyjść czas, kiedy każdy będzie
wynagradzany wedle swoich zdolności? Pamiętaj więc, że ta formuła jest fałszywa, gdyż jest
niekompletna, jeśli się do niej nie doda formuły: „Każdemu stosownie do jego potrzeb”;
inaczej będzie to niesprawiedliwość, przewaga silniejszych rozumem i wolą, to arystokratyzm
i przywilej w innej formie. Ach, ojcze! Zamiast walczyć z silnymi przeciwko słabym,
walczmy ze słabymi przeciwko silnym! Spróbujmy to zrobić, ale w takim razie nie myślmy o
zdobyciu fortuny, wyrzeknijmy się gromadzenia kapitału na własny rachunek. Zgódź się na
to, ojcze, skoro godzę się ja, dla którego teraz pracujesz. Starajmy się zjednoczyć w ten
sposób i wyrzeknijmy się osobistego zysku przystępując do pracy. Skoro zaś nie możemy
sami tworzyć społeczeństwa, w którym wszyscy byliby solidarni ze wszystkimi, jako
pracownicy przyszłości, poświęćmy się dla tych, co w tej chwili są słabi i niezdolni do pracy.
Gdyby geniusz Napoleona kierował się tą doktryną, może byłaby ona nawróciła cały świat;
ale znajdźmy stu ludzi do nas podobnych i niech ta gorączka zdobywania stanie się boskim
zapałem, niech nas trawi pragnienie miłosierdzia; dopuśćmy wszystkich naszych
pracowników do udziału w zyskach, niechaj nasza ogromna fortuna nie będzie naszą
własnością ani moim dziedzictwem, lecz bogactwem każdego, kto nam dopomoże, stosownie
do swoich zdolności i sił, w jej ugruntowaniu; niech robotnik, który dźwiga kamienie, ma
możność używania dóbr materialnych w tej samej mierze co ty, który wniosłeś tu swój
geniusz; niechaj i on mieszka w ładnym domu, oddycha czystym powietrzem, posila się
zdrowymi pokarmami, odpoczywa po zmęczeniu i kształci dzieci; niechaj naszą nagrodą
będzie nie czczy zbytek, którym możemy się otoczyć ty i ja, ale radość, że uszczęśliwiliśmy
ludzi. Taką ambicję zrozumiem, taka ambicja pochłonie mnie bez reszty. A wówczas, ojcze,
mój dobry ojcze, dzieło twoje będzie błogosławione! Wówczas to, co cię tak gniewa: lenistwo
i apatia, a co jest wynikiem walki, w której jednostki odnoszą zwycięstwo nad pokonaną i
zniechęconą większością, znikną same siłą rzeczy! Wówczas znajdziesz dokoła siebie tyle
miłości i zapału, że nie będziesz musiał wysilać się sam, by pobudzić do czynu innych. Jakże

75

mogłoby być dzisiaj inaczej? I dlaczego się skarżysz? Tam gdzie rządzi egoizm, tam każdy
daje z siebie tylko tyle sił i woli, ile może wyciągnąć zysku. Cóż w tym dziwnego, że ty,
który jedyny czerpiesz zyski, jedyny pracujesz niezmordowanie i z zapałem, natomiast
najemnik, który otrzymuje od ciebie trochę hojniejszą niż gdzie indziej jałmużnę, wkłada w
swą pracę tylko trochę więcej gorliwości! Podnosisz płace – to rzecz piękna niewątpliwie i
jesteś więcej wart niż większość twoich konkurentów, którzy chcieliby je obniżyć; mógłbyś
jednak podnieść gorliwość dziesięciokrotnie, stokrotnie, mógłbyś rozpalić jakby cudem w
tych duszach ospałych i gnuśnych ogień poświęcenia, rozbudzić w nich serce i ty byś tego nie
chciał? A dlaczego, mój ojcze? Nie jesteś rozmiłowany w rozkoszach zbytku, skoro jedyną
twoją rozkoszą jest upajanie się własnymi projektami i zdobyczami. Odrzuć więc zysk
osobisty: jest ci całkowicie bezużyteczny, ja zaś zrzeknę się go z radością. Bądźmy tylko
depozytariuszami i zarządzającymi wspólnych osiągnięć. Ta wymarzona fortuna, której cyfry
nie śmiesz nawet wymienić, przekroczy tak dalece twoje przewidywania i nadzieje, że
wkrótce starczy ci na to, byś mógł zapewnić swoim pracownikom dobra moralne,
intelektualne i fizyczne, które uczynią z nich nowych ludzi, ludzi w całym tego słowa
znaczeniu, co tu dużo mówić, prawdziwych ludzi! gdyż dotąd nigdzie takich nie ma. Wszelka
równowaga została zachwiana, widzę tylko oszustów i brutali, tyranów i niewolników, orły
potężne i żarłoczne oraz próżniaków głupich i tchórzliwych, przeznaczonych im na żer.
Żyjemy na zasadzie ślepych praw dzikiej przyrody; prawo drapieżnego instynktu, którym
rządzą się zwierzęta, jest nadal duszą naszej rzekomej cywilizacji; twierdzimy przy tym z
odwagą, że przemysł nie schodząc z tej drogi zbawi świat! Nie, nie, mój ojcze, te wszystkie
będące na porządku dziennym deklamacje o ekonomii politycznej są tylko fałszem i
kłamstwem! Jeśli zmusisz mnie, bym był bogaty i potężny, tak jak mi to tyle razy
powtarzałeś, i jeśli dzięki brutalnemu poparciu pieniądza wielbiciele tegoż pieniądza wyślą
mnie jako przedstawiciela swoich interesów do izby poselskiej, wtedy powiem, co mam na
sercu; przemówię, i to zapewne przemówię tylko raz jeden, każą mi bowiem milczeć albo
wyjść poza obręb gmachu; ale zapamiętają to, co powiem, ci zaś, którzy mnie wybrali,
pożałują swego wyboru!
Dyskusja ta przeciągnęła się do późna w noc i łatwo się domyślić, że Emil nie nawrócił
swego ojca. Pan Cardonnet nie był człowiekiem ani złym, ani bezbożnym, nie grzeszył też
świadomie przeciwko Bogu i ludziom. Posiadał istotnie niemałe zalety praktyczne i duże
zdolności w pewnym kierunku. Lecz jego żelazny charakter był tworem duszy całkowicie
pozbawionej ideału. Kochał syna, a nie potrafił go zrozumieć. Dbał o swoją żonę i otaczał ją
opieką, ale myślał tylko, jakby stłumić w niej wszelką inicjatywę, która mogłaby utrudnić
jego codzienne życie. Byłby chciał zawojować w ten sam sposób Emila, a przekonawszy się,
że jest to niemożliwe, poczuł dotkliwy ból i nawet łzy gniewu zwilżyły jego rozpalone długą
bezsennością powieki. Wierzył szczerze, że rozumuje logicznie, że jest wyznawcą jedynej
dopuszczalnej i możliwej do urzeczywistnienia prawdy. Zadawał sobie pytanie, dlaczego los
dał mu syna marzyciela i utopistę, i nieraz podnosił do nieba swe ramiona atlety, zapytując w
niemym przerażeniu, jaką zbrodnię popełnił, by dotknęła go podobna kara.
Emil, wyczerpany zmęczeniem i żalem, poczuł wreszcie litość nad tą kaleką duszą i tym
nieuleczalnym zaślepieniem.
– Nie mówmy już nigdy o tym, ojcze – rzekł wycierając także łzy, które u niego miały
źródło głęboko w sercu. – Nie możemy się do siebie upodobnić, złączyć w jedno. Mogę tylko
dalej dokonywać aktu posłuszeństwa i miłości synowskiej, nie troszcząc się o przyszłość dla
siebie i o swoje szczęście, które ci poświęcam. Co mi rozkażesz? Czy mam wrócić do Poitiers
i studiować dalej, póki nie zdam egzaminów? Czy mam zostać tutaj i być twoim sekretarzem
lub rządcą? Zamknę oczy i będę pracował jak maszyna, póki mi sił starczy. Będę się uważał
za twego urzędnika, będę na twoje usługi...
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– I przestaniesz mnie uważać za ojca? – dodał pan Cardonnet. – Nie, Emilu, zostań przy
mnie, bądź wolny; daję ci trzy miesiące; przez ten czas żyjąc na łonie rodziny, z dala od
deklamacji twoich gołowąsych filozofów, którzy cię sprowadzili na manowce, odzyskasz
zdrowy rozsądek. Jesteś obdarzony silnym temperamentem i pochłaniająca praca myśli
zbytnio rozpaliła ci głowę. Traktuję cię jak chore dziecko i zabieram na wieś, żeby cię
wyleczyć. Spaceruj, poluj, uprawiaj jazdę konną, słowem staraj się rozerwać, by odzyskać
równowagę, która u ciebie wydaje mi się bardziej zachwiana niż równowaga społeczna. Mam
nadzieję, że złagodzisz twój bezwzględny sąd, gdy się przekonasz, że twój dom rodzinny nie
jest ogniskiem występku i zepsucia. Może po pewnym czasie powiesz mi, że znudziły cię
czcze mrzonki i że czujesz potrzebę pomagania mi z własnej i nieprzymuszonej woli.
Emil schylił głowę bez słowa sprzeciwu i pożegnał ojca, uścisnąwszy go z uczuciem
głębokiego bólu. Pan Cardonnet, który nie znalazł żadnej innej rady niż odłożenie sprawy na
pewien czas, długo przewracał się na łóżku, aż wreszcie zasnął mówiąc sobie wbrew
przyzwyczajeniu, że należy czasem liczyć raczej na Opatrzność niż na własne siły.

XIV

PIERWSZA MIŁOŚĆ

Energiczny pan Cardonnet, pochłonięty całkowicie codziennymi sprawami lub też tak
opanowany, że nie dał poznać po sobie przeżytych cierpień, przybrał znów nazajutrz od rana
maskę lodowatej godności. Emil, przybity niepokojem i smutkiem, usiłował uśmiechnąć się
do matki przerażonej jego roztargnieniem i zmienioną twarzą. Lecz onieśmielenie zabiło w tej
kobiecie nawet właściwą jej płci przenikliwość. Wszystkie władze jej umysłu były
przytępione i mając lat czterdzieści moralnie była już osiemdziesięcioletnią staruszką.
Kochała jednak męża, żyła w niej bowiem nigdy niezaspokojona potrzeba miłości. Nie mogła
mu nic zarzucić konkretnego: nigdy jej nie zranił ani nie upokorzył w sposób zwracający
uwagę; każdy jednak odruch jej serca czy wyobraźni zbywał zawsze ironią lub jakąś
pogardliwą pobłażliwością, przyzwyczaiła się więc, że nie wolno jej mieć żadnej myśli,
żadnej woli poza nakreślonym jego stanowczą ręką ciasnym kołem.
Czuwanie nad najdrobniejszymi szczegółami gospodarstwa domowego stało się dla niej
czymś więcej niż rozsądnym i dobrowolnym zajęciem; uczyniono z nich prawo tak poważne i
święte, że można by co najwyżej porównać z panią Cardonnet rzymskie matrony, jeśli chodzi
o niemal dziecięco uroczyste spełnianie obowiązków domowych. Stanowiła dziwny w
naszych czasach anachronizm kobiety zdolnej do rozumowania i odczuwania, która zdobyła
się na niedorzeczny wysiłek i cofnęła się o parę tysięcy lat, by upodobnić się do owych kobiet
starożytności, szukających chluby w głoszeniu niższości swej płci.
Dziwne zaś i smutne było to, że postawa jej nie wypływała bynajmniej z głębokiego
przekonania i że postępowała tak – przyznawała to po cichu – dla świętego spokoju.
Tymczasem spokoju owego nie znała. Im bardziej się poświęcała, tym bardziej nudziła tym
swego pana i władcę. Nic okrutniej nie zaciera i nie niszczy inteligencji niż ślepa uległość.
Pani Cardonnet mogła być tego przykładem. Mózg jej skurczył się w niewoli, mąż jej zaś, nie
rozumiejąc, że było to dziełem jego tyranii, zaczął nią za to skrycie pogardzać.
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Przed kilku laty pan Cardonnet był przeraźliwie zazdrosny i jego małżonka, choć
zniszczona i zwiędła, drżała, że mógł ją posądzić o jakąś myśl płochą. Z biegiem czasu
przywykła nie słyszeć i nie widzieć, by móc bez zająknięcia odpowiadać, kiedy mówiono
przy niej o jakimkolwiek mężczyźnie: „Nie patrzyłam na niego, nie wiem, co mówił, wcale
nie zwracałam na to uwagi.” Zaledwie śmiała patrzyć na syna i wypytywać go, mąż bowiem,
jeśli zaniepokoiła ją głębsza niż zwykle bladość jego lub surowszy wyraz oczu, karcił ją, tak
iż co prędzej spuszczała powieki: „Cóż widzisz we mnie nadzwyczajnego, że mi się
przyglądasz, jakbyś mnie nie znała?” – mawiał. Niekiedy wieczorem, jeśli zauważył, że jest
zapłakana, pytał czule, na swój sposób: „No, co tam takiego? Moja mała kobietka ma jakieś
zmartwienie? Chciałabyś dostać nowy szal kaszmirowy? Albo pojechać ze mną na spacer?
Nie? No to pewno kamelie zmarzły? Sprowadzę ci z Paryża odporniejsze, a takie piękne, że
przestaniesz żałować tamtych.” Istotnie nie pominął żadnej okazji, by zadowolić za
jakąkolwiek cenę niewinne zachcianki towarzyszki swego życia. Żądał nawet, by ubierała się
strojniej, niż tego pragnęła. Uważał kobiety za dzieci, które należy nagradzać za grzeczność
zabawkami i błahostkami. „Nie ulega wątpliwości – myślała wtedy pani Cardonnet – że mój
mąż mnie bardzo kocha i pełen jest dla mnie względów, na co więc miałabym się skarżyć i
dlaczego jestem zawsze smutna?”
Widziała, że Emil jest posępny i przybity, ale nie potrafiła wydobyć z niego powodu jego
skrytego cierpienia. Zanudzała go pytaniami o zdrowie i radziła, by kładł się spać wcześnie.
Przeczuwała, że chodzi tu o sprawy poważniejsze niż o skutki bezsenności, tłumaczyła sobie
jednak, że lepiej, by zmartwienie wygasło w milczeniu, niż podsycać je zwierzeniami.
Wieczorem Emil, przechadzając się na skraju wsi, spotkał Jana Jappeloup, który
powróciwszy przed kilku godzinami świętował radośnie tę chwilę z kilkoma przyjaciółmi na
progu jakiejś chaty.
– A więc – zapytał młodzieniec wyciągając do niego rękę – sprawy wasze ułożyły się
pomyślnie?...
– Tak, uporałem się z prawem, ale jeszcze nie uporałem się z nędzą. Poddałem się,
wyłuszczyłem, jak mogłem najlepiej, swoje racje prokuratorowi królewskiemu, wysłuchał
mnie cierpliwie. Powiedział mi wprawdzie kilka głupstw, coś niby kazanie, ale to niezły
człowiek. Już mnie miał odprawić mówiąc, że postara się mi oszczędzić prześladowań, kiedy
nadeszły pańskie listy. Przeczytał je, udając, że to niby nic, ale wziął je pod uwagę, bo mi
powiedział tak: „No, więc siedźcie teraz cicho, osiądźcie gdzieś na stałe, dajcie spokój
kłusownictwu, a wszystko będzie dobrze.” I oto jestem, jak pan widzi. Przyjaciele przyjęli
mnie serdecznie, dają mi nawet nocleg w tym domu na razie. Muszę jednak pomyśleć o tym,
co najpilniejsze, czyli zarobić na ubranie. Przed wieczorem obejdę całą wieś dokoła, żeby
znaleźć sobie pracę u dobrych ludzi.
– Słuchajcie, Janie – powiedział Emil idąc za nim – nie rozporządzam wielkimi środkami,
ojciec mój wypłaca mi pensję, ale nie wiem, czy mi jej nie cofnie, teraz kiedy mam u niego
zamieszkać; zostało mi jednak kilkaset franków, które mi są tu niepotrzebne; proszę,
przyjmijcie je na oporządzenie się i pierwsze potrzeby. Zrobicie mi wielką przykrość, jeśli mi
odmówicie. Za kilka dni niesłuszny żal do mego ojca się w was uśmierzy, przyjdziecie
poprosić go o robotę albo upoważnicie mnie, bym ja go za was poprosił; zapłaci wam lepiej
niż ktokolwiek i odstąpi, jestem tego pewien, od swoich pierwotnych, tak surowych
warunków. W ten sposób...
– Nie, panie Emilu – odrzekł cieśla. – Nic z tego, nie chcę ani pańskich pieniędzy, ani
roboty u pańskiego ojca. Nie wiem, jak pana traktuje pan Cardonnet ani ile daje na pańskie
utrzymanie, ale wiem, że taki młodzieniec jak pan źle się czuje, jeśli nie ma w kieszeni sztuki
złota lub srebra, by przy okazji wystąpić z honorem. Dość mi pan już wyświadczył przysług,
rad jestem z pana i jeśli się nadarzy sposobność, przekona się pan, że nie podał pan ręki
niewdzięcznikowi. Ale służyć pańskiemu ojcu w ten czy inny sposób – nigdy w życiu! O
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mało nie zrobiłem tego głupstwa, ale Pan Bóg na to nie pozwolił. Przebaczam mu, że kazał
Caillaudowi mnie aresztować, choć był to zły uczynek! Ale może nie wiedział, że ten
chłopiec jest moim chrześniakiem, a potem napisał o mnie dobre słowo do prokuratora
królewskiego, by mnie zwolnić od kary, nie powinienem więc chować urazy. Zresztą stłumię
ją w sobie teraz całkiem ze względu na pana. Ale pracować przy budowie waszych fabryk?
Nie, nie potrzeba wam na to moich rąk, znajdziecie dość innych; a wie pan, jakie są moje
powody? To, co robicie, jest złe i zrujnuje wielu ludzi, jeżeli nie zrujnuje kiedyś wszystkich.
Już dziś przez te wasze groble i zbiorniki mniejsze młyny, położone wyżej od was na tej
samej wodzie, ledwo zipią. Stosy kamieni i piasku, któreście nagromadzili, spustoszyły już
okoliczne łąki, kiedy woda zniosła to wszystko do sąsiadów. Widzi pan, bogaty, nawet
niechcący, zawsze musi krzywdzić biedaków. Nie chcę, by powiedziano, że Jan Jappeloup
przyłożył rękę do wyniszczenia rodzinnej wsi. Niech mi pan więcej o tym nie mówi. Wezmę
się do mojej skromnej pracy, wiem, że mi jej nie zbraknie. Teraz, kiedy te wielkie roboty u
was zatrudniają wszystkich moich kolegów po fachu, nikt w całym miasteczku nie może
znaleźć cieśli. Odziedziczę więc ich klientelę, z tym, że ją zwrócę, kiedy im waszej zabraknie.
Powiadam panu, ojciec pański smaruje teraz koło, płacąc drogo za pot robotnika, ale nie
będzie mógł długo tego wytrzymać, wydatki przerosłyby zyski. Przyjdzie dzień, może nawet
już niedługo, kiedy obniży płace, a wtedy biada tym którzy utracili niezależność dla
szumnych obietnic! Będą musieli tak tańczyć, jak im ojciec pański zagra, trzeba będzie wtedy
oddać to, czego się nałykali. Nie wierzy pan? Tym lepiej dla pana! To dowodzi, że nie jest
pan wspólnikiem tego zła, które się szykuje, ale nie będzie pan mógł niczemu zapobiec.
Dobranoc, mój dzielny chłopcze! Niech pan nie wstawia się za mną do ojca, skłamałby pan
tylko przeze mnie. Pan Bóg wyciągnął mnie z niedoli, chcę go we wszystkim zadowolić i
robić tylko to, na co mi moje sumienie pozwoli. Choć biedny, będę pracował z większym
pożytkiem dla biednych niż pański ojciec z całym swym bogactwem. Będę budował dla
równych mi stanem i moi bracia więcej skorzystają płacąc mi niż pobierając u was wysokie
zarobki. Przekona się pan o tym, panie Emilu, i wszyscy powiedzą, że miałem rację, ale
będzie już za późno żałować, że się włożyło szyję w jarzmo!
Emil nie zdołał przezwyciężyć uporu cieśli, wrócił więc do domu jeszcze smutniejszy, niż
stamtąd wyszedł. Przepowiednie nieprzekupnego robotnika wzbudziły w nim niejasny lęk.
Koło fabryki spotkał sekretarza swego ojca, pana Galuchet, tęgiego młodziana, nader
mocnego w rachunkach, nader ograniczonego pod każdym innym względem. Była to godzina
odpoczynku, Galuchet korzystał z wolnego czasu, by łowić kiełbie. Była to jego ulubiona
rozrywka; kiedy miał już dużo ryb w koszyku, liczył je i dodawał do cyfry poprzednich
zdobyczy, szczęśliwy, kiedy mógł sobie powiedzieć wyciągając wędkę: „To już siedemset
osiemdziesiąty drugi kiełb, którego złapałem na ten haczyk od dwóch miesięcy. Szkoda, że
nie zacząłem liczyć w zeszłym roku!”
Emil oparł się o drzewo, by przyjrzeć się, jak Galuchet łowi ryby. Oburzało go ślamazarne
skupienie i śmieszna cierpliwość tego chłopca. Nie rozumiał, jak można czuć się zupełnie
szczęśliwym tylko dlatego, że się pobiera pensję, która zabezpiecza przed niedostatkiem.
Próbował z nim rozmawiać, myśląc, że odkryje może pod tą grubą skorupą jakiś płomyk, coś,
co wzbudziłoby iskrę sympatii i pozwoliło mu znaleźć w towarzystwie tego młodzieńca jakieś
oparcie moralne w rozterce. Lecz pan Cardonnet umiał dobierać sobie pomocników, miał
niezawodną rękę i oko. Konstanty Galuchet był to skończony kretyn, nie umiał nic, nie
rozumiał nic poza arytmetyką i książkami rachunkowymi. Po sumowaniu cyfr przez
dwanaście godzin nie był już zdolny do żadnego wysiłku myślowego poza łapaniem kiełbi.
A jednak Emil wyciągnął przypadkiem z sekretarza kilka słów, które zapaliły ponure
światło w jego umyśle. Ta maszyna ludzka potrafiła obliczać zyski i straty i wyprowadzać
bilans u dołu strony. Okazując całkowitą nieznajomość projektów i zasobów pana Cardonnet,
Konstanty zwrócił jednak uwagę, że płace robotników są wygórowane i że jeżeli w ciągu
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dwóch miesięcy nie zniży się ich o połowę, fundusze włożone w przedsiębiorstwo okażą się
niewystarczające.
– Ale to nie może zaniepokoić pańskiego ojca – dodał. – Człowiek płaci robotnikom, tak
jak karmi konia, zależnie od wymaganej pracy. Kiedy się żąda zdwojonej pracy, trzeba
podwoić płacę, tak jak się podwaja rację owsa. Ale kiedy już nie zależy na pośpiechu,
wówczas obniża się i ogranicza płacę w miarę potrzeby.
– Mój ojciec tego nie zrobi! – odparł Emil. – Może z końmi by tak postąpił, ale nie z
ludźmi!
– Niech pan tak nie mówi, panie Emilu – rzekł Galuchet. – Pański ojciec ma głowę, nie
popełni głupstwa, zobaczy pan.
I odszedł ze swymi kiełbiami, zachwycony, że uspokoił syna co do pozornej
lekkomyślności ojca.
„A jeżeli to prawda – myślał Emil przechadzając się niespokojnie wzdłuż rzeki – jeżeli pod
tą chwilową hojnością kryło się nieludzkie wyrachowanie! Jeżeli Jan odgadł trafnie! Jeżeli
mój ojciec, postępując zgodnie ze ślepymi zasadami społecznymi, nie był więcej wart niż inni
spekulanci, jeśli chodzi o cnoty i zalety umysłu, które mogłyby złagodzić zgubne skutki jego
ambicji!... Ale nie, to niemożliwe! Mój ojciec jest dobry, kocha bliźnich...”
Do duszy Emila zakradł się jednak śmiertelny niepokój. Cała ta energia, całe życie
poświęcone jego przyszłości napełniało go obrzydzeniem i lękiem. Zadawał sobie pytanie,
czy to możliwe, by wszyscy ci robotnicy pracujący nad zdobyciem mu fortuny nie żywili do
niego nienawiści. Gotów był znienawidzieć sam siebie po to tylko, by stało się zadość
sprawiedliwości.
Głęboka troska dręczyła go jeszcze nazajutrz, lecz powitał z radością dzień następny, który
miał częściowo poświęcić panu de Boisguilbault, obiecywał sobie bowiem, że nic nie mówiąc
nikomu spędzi popołudnie w Châteaubrun. W chwili gdy wsiadał na konia, pan Cardonnet
dociął mu złośliwie:
– Wcześnie wyjeżdżasz, by udać się do Boisguilbault! Widocznie znajdujesz przyjemność
w obcowaniu z margrabią. Nigdy bym się tego nie spodziewał i nie rozumiem, jakich
tajemniczych sposobów używasz, by nie zasnąć pomiędzy jednym a drugim zdaniem, które
wygłasza.
– Jeżeli chcesz mi dać do zrozumienia, ojcze, że mój postępek ci się nie podoba – odrzekł
Emil z pełnym irytacji gestem, jakby zamierzając zsiąść z konia – jestem gotów się wyrzec tej
wizyty, chociaż przyjąłem zaproszenie na dzisiaj.
– Ja? Zupełnie mi obojętne, czy nudzisz się tu czy gdzie indziej – odparł przemysłowiec. –
Skoro dom rodziców jest ci tak niemiły, to pragnę tylko, by domy arystokratów, u których
bywasz, zdołały ci to choć trochę wynagrodzić.
W każdych innych okolicznościach Emil byłby opóźnił swój wyjazd, by okazać lub
choćby dać pozór, że wymówka była niezasłużona; ale zaczynał zdawać sobie sprawę, iż
taktyką ojca było szydzić z niego, wówczas gdy chciał go zmusić do szczerej wypowiedzi.
Tym razem jednak jakaś nieprzeparta siła ciągnęła go do Châteaubrun, postanowił więc nie
dać się podejść. Choć nic w świecie nie sprawiało mu większej przykrości niż szyderstwo ze
strony tych, których kochał, zapanował nad sobą i udał, że bierze słowa ojca za dobrą monetę.
– Tyle sobie istotnie obiecuję przyjemności u pana de Boisguilbault – odrzekł – że pojadę
do niego najdalszą drogą i nadłożę ze sześć mil, chyba że jestem ci potrzebny, w takim razie
chętnie zrezygnuję z rozkosznej przejażdżki w pełnym słońcu po stromych drogach.
Pan Cardonnet wszakże nie dał się wziąć na ten podstęp i odpowiedział patrząc mu w oczy
przenikliwie:
– Jedź tam, dokąd cię popycha demon młodości! Nie będę się tym niepokoił, gdyż wiem, i
nie bez racji, co o tym sądzić.
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„A więc– pomyślał Emil wprawiając konia w cwał – jeśli się ojciec nie niepokoi, i ja także
nie będę się przejmował jego pogróżkami!”
I czując, że mimo woli płomień oburzenia wzbiera w jego sercu, wyładował gniew w
gwałtownym galopie.
„Mój Boże – westchnął po chwili – wybacz mi te wybuchy irytacji, których nie potrafię
pohamować. Wiesz przecie, że mam serce pełne miłości, że pragnie ono kochać i szanować
ojca, który jakby się uwziął, by odpychać i mrozić wszelkie moje porywy czułości.”
Czy to z braku decyzji, czy przez ostrożność nadłożył sporo drogi, zanim skierował się w
stronę Châteaubrun, kiedy zaś ze szczytu wzgórza zobaczył, że znajduje się bardzo daleko od
rysujących się na widnokręgu ruin zamku, tak mu się żal zrobiło straconego czasu, że spiął
konia ostrogami, by znaleźć się tam jak najprędzej.
Toteż przybył na zamek od strony Creuse w mniej niż pół godziny, niemal lotem ptaka,
naraziwszy stokrotnie życie skacząc przez rowy i galopując nad brzegiem przepaści.
Gwałtowne pragnienie, którego nie chciał sobie uświadomić, dodawało mu skrzydeł. „Nie
kocham jej przecież – powtarzał sobie – nie znam jej prawie, nie mogę jej kochać! Zresztą,
kochałbym daremnie! To nie ona mnie pociąga, to raczej jej zacny ojciec, ten romantyczny
zamek, całe otoczenie pełne spokoju, szczęścia, beztroski; potrzeba mi widoku ludzi
szczęśliwych, by zapomnieć; że sam nim nie jestem, że nigdy nim nie będę.”
Spotkał Sylwina Charasson, który mierzył głębokość rzeki Creuse. Chłopiec podbiegł do
niego w radosnych podskokach:
– Pana Antoniego nie ma w domu – oznajmił – poszedł na jarmark sprzedać owce; ale
panna Janilla jest w domu, a także panna Gilberta.
– A czy im nie przeszkodzę?
– Ani trochę, ani trochę, panie Emilu. Będą panu bardzo rade, często mówią o panu z
panem Antonim przy obiedzie. Powiadają, że mają dla pana wiele szacunku.
– Weź mego konia – powiedział Emil – zajdę prędzej pieszo.
– Tak, tak – odrzekł chłopiec. – O, tędy za starym tarasem. Trafi pan na szczerbę w murze,
przeskoczy pan i już będzie pan na dziedzińcu. To Janowa droga.
Emil zeskoczył na trawę i zbliżył się do czworokątnej wieży nie płosząc kóz, które
zdawały się go już poznawać. Fanfaron, ani trochę dumniejszy od swego pana i niegardzący
w razie potrzeby odgrywaniem roli owczarka, chociaż pochodził ze szlachetniejszej rasy
psów myśliwskich, popędził z panem Antonim owce na jarmark.
Gdy Emil znalazł się przed drzwiami, poczuł, że serce bije mu tak mocno – złożył to na
karb szybkiego wspinania się po stromej skale – że zatrzymał się, by się trochę uspokoić i
wejść, jak przystało, do pokoju. Słyszał przez drzwi terkotanie kołowrotka i nigdy jeszcze
żadna muzyka milej nie zabrzmiała mu w uszach. W tej samej chwili ustało głuche terkotanie
małego warsztaciku i Emil poznał głos Gilberty, która mówiła:
– To prawda, Janillo, przykrzy mi się, gdy ojca nie ma w domu. Gdyby nie ty, nudziłabym
się na dobre.
– Pracuj, córeczko, pracuj – odpowiedziała Janilla – to najlepsze lekarstwo na nudy.
– Przecież pracuję, ale to nic nie pomaga. Wiem, że bawić się nie jest rzeczą konieczną;
ale zazwyczaj wszystko mnie bawi, zawsze jestem gotowa śmiać się i skakać, jeśli ojciec jest
z nami. Przyznaj, mateczko, że gdybyśmy miały rozstać się z nim na dłużej, obie
straciłybyśmy humor i byłybyśmy nieszczęśliwe! Nie, żyć bez ojca to niepodobieństwo!
Wolałabym raczej umrzeć!
– A to ładnie! – wykrzyknęła Janilla. – O czym myśli, do licha, ta mała główka? Twój
ojciec jest jeszcze młody i zdrów, dzięki Bogu! Co cię napadło od paru dni?
– Jak to od paru dni?
– Ależ tak, od trzech czy czterech dni nawet! Już kilka razy trapiłaś się, co by się stało,
gdybyśmy, nie daj Boże, miały stracić twego zacnego ojca.
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– Gdybyśmy go miały stracić! – wykrzyknęła Gilberta. – Ach, nie mów nawet tego słowa,
aż dreszcz przeszywa, nigdy o tym nie myślałam. Nie, nie mogę wcale o tym myśleć!
– Co, płaczesz? A to dopiero! A pfe, moja panno, czy chcesz, żeby i twoja stara Janilla się
rozpłakała? Nie ma co mówić, ucieszyłby się pan Antoni, gdyby zobaczył, że masz czerwone
oczy! I on gotów byłby się popłakać, ten kochany człowiek! Widać nie dosyć miałaś ruchu,
moje dziecko, schowaj wełnę, pójdziemy dać ziarna kurom. Rozerwiesz się, zobaczysz, jakie
śliczne kuropatewki wysiedziała twoja czubatka.
Emil usłyszał odgłos macierzyńskiego pocałunku, którym Janilla zakończyła tę rozmowę,
zanim więc obie kobiety zdążyły otworzyć drzwi, odsunął się i zakasłał, by uprzedzić je o
swoim przybyciu.
– Ach – zawołała Gilberta – ktoś jest na dziedzińcu! Tak się cieszę, czuję, że to ojciec
wraca!
l bez zastanowienia wybiegła na spotkanie Emila tak szybko, że natknąwszy się na niego w
progu omal nie wpadła mu w objęcia. Ale konfuzja jej, kiedy poznała swój błąd, nie
dorównywała zmieszaniu Emila. W naiwności swej wybuchnęła tylko śmiechem, on zaś na
samą myśl o uścisku, który nie był dla niego przeznaczony, ale który niemal stał się jego
udziałem, stracił całkiem głowę. Z oczami jeszcze wilgotnymi od łez i świeżym, dziecięcym
śmiechem na ustach Gilberta była tak piękna, że doznał niemal olśnienia i nie pytał już siebie,
czy śpieszył tak, by ujrzeć zacnego pana Antoniego, malownicze ruiny czy też czarującą
Gilbertę.
– Co to, co to! – powiedziała Janilla.
– Przestraszył nas pan, ale gość w dom, Bóg w dom, panie Emilu, jak powiada nasz pan
Antoni; hrabia wróci zresztą niedługo. A tymczasem pan się trochę ochłodzi, przyniosę wina
z piwnicy.
Emil wszakże zaprotestował przytrzymując ją za rękaw:
– Jeśli pani pójdzie do piwnicy, będę pani towarzyszył, nie dlatego żeby napić się wina, ale
by obejrzeć ów loch, o którym pani opowiadała, że taki jest głęboki r mroczny.
– Teraz pana tam nie puszczę – odpowiedziała Janilla. – W piwnicy zimno, a pan zgrzany.
Tak, widać, że panu gorąco, jest pan czerwony jak poziomka. Odpocznie pan trochę, a potem
czekając na pana Antoniego pokażemy panu lochy, podziemia i cały zamek, którego pan
jeszcze nie zwiedzał, choć jest tego wart naprawdę. Są tacy, co przyjeżdżają z daleka, by go
obejrzeć. Trochę nas to nudzi obie, i moja córeczka nieraz się usuwa, woli poczytać w swoim
pokoju, póki nie odejdą; ale pan Antoni powiada, że nie można im tego odmówić, zwłaszcza
jeżeli odbyli daleką drogę; twierdzi, że jeżeli się jest właścicielem miejsca tak ciekawego i
godnego widzenia, nie ma się prawa odmawiać innym jego widoku.
Janilla kładła w usta swego chlebodawcy rozumowanie, które mu sama podszepnęła. W
rzeczywistości pobierała za oględziny ruin drobną opłatę, którą obracała, jak wszystko
zresztą, co do niej należało, dla zwiększenia potajemnie dobrobytu rodziny.
Emil namawiany, by się czymś orzeźwił, zgodził się wreszcie przyjąć szklankę wody;
Janilla uparła się, że sama pobiegnie do studni napełnić dzban, młodzieniec nasz został więc
sam z panną de Châteaubrun.
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XV

SCHODY

Szczwany niecnota gratuluje sobie, jeśli przypadek zostawi go sam na sam z przedmiotem
westchnień, natomiast młodzieniec niewinny i szczerze zakochany stropi się raczej i przerazi
niemal, gdy spotka go po raz pierwszy taki uśmiech losu. Podobnie było z Emilem Cardonnet:
panna de Châteaubrun wzbudzała w nim tak głęboki szacunek, że bałby się w tej chwili
podnieść na nią oczy i w jakikolwiek sposób zawieść zaufanie, jakie w nim pokładano.
Gilberta, jeszcze naiwniejsza od niego nie odczuwała wcale zakłopotania. Myśl, że Emil
mógłby wykorzystać, choćby tylko jakimś płochym słowem, jej samotność i
niedoświadczenie, nie mogła nawet zrodzić się w umyśle tak szlachetnym i czystym, jej
święta niewinność broniła ją nawet przed podobnym podejrzeniem. Ona więc pierwsza
przerwała milczenie i głos jej jakby czarodziejską mocą przywrócił spokój w rozdygotanym
sercu młodego gościa. Bywają głosy tak miłe i przejmujące, że wystarczy, by wypowiedziały
kilka słów, a już wzbudzają sympatię, choćby się nawet nie widziało osoby, której charakter
głos ów zdradza. Do takich należał głos Gilberty. Słysząc, jak mówi, śmieje się lub śpiewa,
czuło się, że w tej duszy nie było nigdy złej, a nawet smutnej myśli. W śpiewie ptaków nie
tyle wzrusza nas i zachwyca melodia, obca naszym konwencjom muzycznym, ani niezwykła
siła, giętkość i barwa ich modulowanego głosu, lecz właśnie ów ton pierwotnej niewinności,
której nie potrafi oddać ludzka mowa. Słuchając Gilberty zdawało się, że można w stosunku
do niej użyć podobnego porównania i że rzeczy najobojętniejsze, z chwilą gdy przeszły przez
jej usta, nabierały jakiegoś wyższego znaczenia.
– Widzieliśmy dziś rano naszego przyjaciela Jana – powiedziała. – Przyszedł przed
świtem, zabrał wszystkie narzędzia mego ojca, by rozpocząć swój pierwszy dzień roboczy;
znalazł już bowiem pracę i mamy nadzieję, że mu jej nie zbraknie. Opowiedział wszystko, co
pan zrobił i chciał jeszcze dla niego zrobić, i zapewniam pana, że pomimo dumnej, może
nawet szorstkiej odmowy wdzięczny jest panu tak, jak pan na to zasługuje.
– Mogłem dla niego zrobić tak niewiele – odrzekł Emil – że wstyd mi tego słuchać.
Martwi mnie zwłaszcza upór, z jakim pozbawia się stałych dochodów, gdyż zdaje mi się, że
jest nadal w trudnej sytuacji. Mając lat sześćdziesiąt rozpoczynać od nowa życie z pracy rąk
własnych, gdy się nie posiada ani domu, ani odzieży, ani nawet narzędzi, to straszne, prawda,
panno Gilberto?
– Mnie to jakoś nie przeraża – odpowiedziała Gilberta. – Wychowana w niepewności jutra,
nabrałam może tej szczęśliwej beztroski, którą daje bieda. Jedno z dwojga: albo taki już mam
charakter, albo lekkomyślność Jana dodaje mi odwagi, dość że kiedy dziś rano składaliśmy
mu gratulacje, żadne z nas nie doznało najlżejszego nawet niepokoju. Jan tak niewiele
wymaga, wszystkim się zadowalnia! Nigdy nie czuł się lepiej niż wtedy, kiedy przez dwa
miesiące mieszkał w lesie, chodząc cały dzień i sypiając najczęściej pod gołym niebem.1
1

Istnieje sposób sypiania pod gołym niebem bez szkody dla zdrowia pomimo chłodu; sposób ten jest dobrze
znany wszystkim pasterzom wołów, prawdopodobnie jednak niewielu z naszych paryskich czytelników o nim
słyszało. Trzeba wejść na koszarę, gdzie nocuje bydło, kazać wstać jednemu z leżących tam wołów i położyć się
na jego miejsce. Kiedy czujemy już chłód i zaczyna przenikać nas wilgoć, wystarczy podjeść następnego wołu.
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Twierdzi, że wzrok mu się poprawił, młodość wróciła i że gdyby lato trwało cały rok, mógłby
wcale nie wracać do wsi. Ale co prawda żywi on w sercu nieprzepartą miłość do swoich stron
rodzinnych, a przy tym bezczynność nie zadowolniłaby go na długo. Namawialiśmy go dziś
rano, by zamieszkał u nas i dzielił nasze życie bez troski o jutro: „Jest tu dosyć miejsca i
budulca na to, byś sobie sklecił mieszkanie – tłumaczył mu ojciec. – Mogę ci dostarczyć
kamieni i drzewa na budowę z rosnących tu drzew. Pomogę ci wznieść dach nad głową, tak
jak ty mnie pomogłeś swego czasu.” Ale Jan nie chciał wcale słuchać: „A czymże będę
zabijał czas, kiedy ze mnie zrobicie wielkiego pana? Nie mogę żyć z renty, a nie chcę być
wam ciężarem przez trzydzieści lat, które mi może jeszcze do życia pozostało... Nawet
gdybyście byli na to dość bogaci, zginąłbym z nudów. To dobre dla pana, panie Antoni,
wychowano pana na to, by pan żył bezczynnie, więc chociaż pan nie jest próżniakiem – dał
pan tego dostateczne dowody – to jednak nic pana nie kosztowało, by zacząć znów żyć jak
hrabia. Ale mnie nie wolno będzie już teraz włóczyć się ani polować: miałbym więc siedzieć
z założonymi rękami? Zwariowałbym po tygodniu.”
– W takim razie – zapytał Emil, któremu przypomniała się teoria ojca o nieustannej pracy i
niezapewnionej starości – Jan nie odczuje nigdy potrzeby, by stać się wolnym człowiekiem,
choć tyle poświęcił dla swojej rzekomej wolności?
– Jak to – zdziwiła się Gilberta – czyż wolność znaczy to samo co próżniactwo? Nie sądzę.
Jan namiętnie kocha swą pracę i wolność jego polega na tym, by wybrać taką pracę, jaka mu
się podoba. Pracuje ze zdwojonym zapałem, jeśli robota, którą wykonuje, zadowalnia jego
smak i wrodzoną pomysłowość.
– Tak, panno Gilberto, przyznaję pani słuszność – rzekł Emil, którego ogarnęła nagle
melancholia – od tego zależy wszystko. Człowiek stworzony jest do pracy, ale do pracy
zgodnej z jego zdolnościami, gdyż tylko taka praca daje mu przyjemność. Czemuż nie jestem
zręcznym cieślą! Z jakąż radością pracowałbym z Janem Jappeloup i na rzecz człowieka tak
rozumnego i bezinteresownego!
– Mówi pan całkiem jak pan Antoni – wtrąciła się Janilla, która właśnie wracała z piwnicy
niosąc z pewną kokieterią kamienny dzban na głowie, by dowieść, jak jest jeszcze silna. –
Czyż nie chciał dziś rano pójść za Janem do Gargilesse, żeby tak jak dawniej pracować z nim
razem na dniówkę? Poczciwe panisko! Do tego doprowadziło go dobre serce: „Tyle czasu
pomagałeś mi zarabiać na życie, teraz ja chcę ci dopomóc. Nie chcesz dzielić ze mną dachu i
stołu, przyjmij chociaż to, co zarobię moją pracą, dla mnie to teraz zbędne.” I pan Antoni
gotów byłby zrobić to, co powiedział. W jego wieku i z jego stanowiskiem poszedłby rąbać te
wielkie kłody drzewa, nic sobie z niczego nie robiąc!
– A dlaczego mu na to nie pozwoliłaś, Janillo – zapytała Gilberta z przejęciem. – Dlaczego
Jan odmawiał mu tak uparcie? Jestem pewna, że nie zaszkodziłoby to memu ojcu na zdrowie,
a byłby to czyn zgodny ze wszystkimi szlachetnymi postępkami w jego życiu! Czemuż nie
potrafię dźwignąć siekiery i stać się uczniem tego, który przez tyle lat żywił mego ojca, wtedy
kiedy ja, nie wiedząc o niczym, a posłuszna wam, uczyłam się śpiewu i rysunku! Doprawdy,
kobiety nie są zdatne do niczego na tym świecie!
– Co? Co? Kobiety są do niczego? – wykrzyknęła Janilla. – Chodźmy w takim razie obie,
wejdźmy na dach, będziemy ciosać belki i wbijać kołki. Prawdziwie, poradziłabym sobie z
tym jeszcze lepiej od ciebie, choć jestem stara i niskiego wzrostu, ale przez ten czas twój
ojciec, który tyle ma zręczności w rękach co żaba w ogonie, będzie prządł kądziel, a Jan
będzie prasował nasze czepeczki.
– Masz rację, mateczko – odpowiedziała Gilberta – wełna na kołowrotku, a ja jeszcze nic
dziś nie zrobiłam. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy uszykować dla Jana przed zimą sukienne
Miejsce zajęte przez kilka godzin z rzędu przez te zwierzęta jest zawsze doskonale osuszone, przepojone miłym i
zdrowym ciepłem.
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ubranie. Będę pracowała i nadrobię czas stracony; ale z ciebie jednak arystokratka, nie
chcesz, żeby mój ojciec stał się znów rzemieślnikiem, gdy mu przyjdzie ochota!
– Trzeba więc, żebyś się dowiedziała całej prawdy – rzekła Janilla z miną tajemniczą i
uroczystą. – Pan Antoni nigdy nie był dobrym rzemieślnikiem. Miał więcej zapału niż
zręczności i jeśli mu pozwalałam pracować, to dlatego tylko, by się nie nudził i nie
zniechęcał. Spytaj się Jana, czy nie musiał dwa razy więcej się namęczyć nad naprawianiem
błędów pana hrabiego? Ale wszyscy myśleli, że pan hrabia dużo spycha roboty, to się
podobało klientom i dobrze mu płacili. Tylko że, prawdę powiedziawszy, nie miałam wtedy
ani chwili spokoju i nie żałuję tamtych czasów. Drżałam zawsze, by pan Antoni nie obciął
sobie ręki albo nogi, myśląc, że wali w belkę, albo nie spadł z drabiny; taki był roztargniony,
że siadał sobie na szczeblu jak na fotelu przy kominku.
– Przerażasz mnie, Janillo – szepnęła Gilberta. – Ach, w takim razie dobrze robisz, że go
twymi kpinkami zniechęcasz do roboty. W tym, tak jak we wszystkim, jesteś naszą
Opatrznością!
Panna de Châteaubrun była bliższa prawdy, niż sama przypuszczała. Janilla przez całe
życie roztaczała opiekuńcze skrzydła nad Antonim de Châteaubrun. Gdyby nie jej
przezorność, jej macierzyńska opieka i trafność sądu, zacny ten człowiek nie byłby uporał się
tak zwycięsko z nędzą, nie tracąc nic ze swej postawy moralnej. W każdym razie nie
zachowałby ani tak godnego wyglądu, ani czystości szlachetnych instynktów. Byłby nieraz
grzeszył zbytnią rezygnacją i abnegacją osobistą. Wylewny i rozrzutny, mógł stać się z
czasem niewstrzemięźliwy; przejąłby od ludu tyleż wad, ile zalet, i może w końcu zasłużyłby
na pogardę, jaką niektórzy głupcy i próżni dorobkiewicze czuli się w prawie do niego żywić.
Lecz dzięki Janilli, która, nie sprzeciwiając mu się otwarcie, potrafiła zawsze utrzymać go w
równowadze i nakłonić do umiarkowania, wyszedł z tej próby z honorem i nie przestał
zasługiwać na szacunek i uznanie ludzi rozumnych.
Warkot kołowrotka Gilberty przeszkadzał rozmowie, a w każdym razie nie sprzyjał jej
ciągłości. Dziewczyna nie chciała jednak przerwać pracy, zanim nie skończy tego, co sobie na
dziś wyznaczyła; ponaglała ją przy i tym jeszcze inna, skryta myśl. Aby Emil nie nudził się
tu słuchając monotonnego terkotania, namawiała go, by zwiedził ruiny zamku z Janillą; ale
Janilla chciała także sprząść wełnę, którą miała na wrzecionie, Gilberta więc, nie zdając sobie
z tego sprawy, śpieszyła się podwójnie, by skończyć z nią razem i towarzyszyć im w tej
przechadzce.
– Wstyd mi, że siedzę bezczynnie – rzekł Emil, który nie śmiał przyglądać się zbytnio
pięknym rękom młodej prząśniczki i jej ruchom pełnym gracji, w obawie, że dostrzegą to
bystre oczy Janilli. – Czy nie miałyby panie dla mnie jakiej roboty?
– A co pan potrafi robić? – zapytała Janilla z uśmiechem.
– Pochlebiam sobie, że wszystko to, co Sylwin Charasson – odpowiedział.
– Poprosiłabym, żeby pan podlał sałatę – roześmiała się Janilla serdecznie – ale to
pozbawiłoby nas pańskiego towarzystwa. A może nakręciłby pan zegar? Właśnie nam stanął.
– Ależ on stoi od trzech dni – powiedziała Gilberta – nie mogę sobie z nim poradzić. Musi
być zepsuty.
– A może mnie się jednak uda! – wykrzyknął Emil. – Uczyłem się trochę mechaniki, choć
broniłem się przed tym rękami i nogami; nie sądzę, by ta kukułeczka miała mechanizm zbyt
zawiły.
– A jeśli pan mi zepsuje zegar ze wszystkim? – zapytała Janilla.
– A niechże sobie zepsuje, jeśli go to bawi – rzekła Gilberta; podobna była w tej chwili do
ojca, twarz jej tak promieniała dobrocią.
– Niechbym go zepsuł – ciągnął dalej Emil – jeśli to jego przeznaczenie, byle mi wolno
było zastąpić go innym.
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– Jeśli się tak stanie – odparta Janilla – niech pan aby pamięta, żeby był taki sam, ani
ładniejszy, ani większy; ten nam bardzo dogadza, dzwoni wyraźnie a nie pękają od niego
bębenki.
Emil wziął się do dzieła. Rozebrał niemiecki zegar z kukułką i przyjrzawszy mu się z
bliska znalazł wewnątrz tylko trochę kurzu, który należało usunąć. Pochylony nad stołem
obok Gilberty, wyczyścił i złożył z powrotem prosty mechanizm, zamieniając z obiema
kobietami kilka słów żartobliwych i rozkosznie poufałych. Powiadają, że wspólny posiłek
zbliża ludzi i skłania do zwierzeń, ale to raczej wspólna praca łączy i sprzyja życzliwemu
zbliżeniu. Wszyscy troje doznali tego uczucia. Kiedy skończyli każdy swoje zadanie, zdawało
się im, że stali się jakby członkami jednej rodziny.
– Widać, że się pan zna na rzeczy – oświadczyła Janilla, kiedy zegar zaczął chodzić –
mógłby pan być bez mała zegarmistrzem. No, a teraz pójdziemy na spacer; tylko zapalę
latarnię i zaprowadzę pana do podziemi.
– Panie Emilu – zaczęła Gilberta, kiedy Janilla wyszła z pokoju – powiedział pan przed
chwilą, że wybiera się pan na obiad do margrabiego de Boisguilbault. Czy mogłabym pana
zapytać, jakie wrażenie zrobił na panu ten człowiek?
– Trudno mi je określić – odpowiedział Emil. – Jest to mieszanina odrazy i sympatii tak
niezwykła, że muszę zobaczyć go jeszcze raz, dobrze mu się przyjrzeć i głęboko się później
zastanowić, by zrozumieć takiego dziwaka. Czy pani go nie zna, panno Gilberto, i czy nie
mogłaby mi pani w tym dopomóc?
– Nie znam go wcale. Widziałam go zaledwie z daleka raz czy dwa razy w życiu, chociaż
mieszkamy tak blisko siebie. Po tym, co o nim słyszałam, miałam wielką ochotę mu się
przyjrzeć: ale mijał nas konno na drodze i gdy tylko dostrzegał mnie i mego ojca, wprawiał
konia w kłus, kłaniał się nam nie patrząc na nas, zdając się nawet nie wiedzieć, kim jesteśmy,
i znikał co prędzej, można by pomyśleć, że chciał się skryć przed nami w tumanie kurzu,
który koń jego wzbijał kopytami.
– Pan de Châteaubrun nie utrzymuje z nim żadnych stosunków, choć są tak bliskimi
sąsiadami?
– To bardzo dziwne – powiedziała Gilberta zniżając głos i zwierzając się z całą naiwnością
– mogę jednak o tym z panem pomówić, panie Emilu, gdyż zdaje mi się, że pan pomoże mi
do wyjaśnienia tej tajemnicy. Ojciec mój za młodu był w zażyłej przyjaźni z panem de
Boisguilbault. Wiem o tym, choć mi nigdy o nim nie wspomniał i choć Janilla odpowiada
wymijająco, kiedy ją o to pytam; lecz Jan, który tyle wie co i ja o przyczynach ich zerwania,
opowiadał mi często, że byli kiedyś nierozłączni. Dlatego zawsze myślałam, że pan de
Boisguilbault nie jest ani taki dumny, ani taki zimny, jak się wydaje, wesołe bowiem i żywe
usposobienie mojego ojca nie pogodziłoby się z wyniosłością i oschłym sercem. Muszę się
też panu przyznać, że posłyszałam parę razy, jak Janilla i mój ojciec rozmawiali o nim między
sobą, wtedy kiedy myśleli, że ich nie słyszę. Ojciec mówił, że jedynym niądającym się
naprawić nieszczęściem jego życia jest utrata przyjaźni pana de Boisguilbault, że nigdy się po
niej nie pocieszył i że poświęciłby bez wahania oko, rękę lub nogę, by tę przyjaźń odzyskać.
Janilla nazywała szaleństwem te jego narzekania i radziła, by nigdy nie robił najmniejszego
kroku w tym celu; znała tego człowieka i wiedziała, że nie zapomni nigdy o tym, co ich
poróżniło. „A więc – mówił wówczas mój ojciec – wolałbym już ostrą wymianę zdań,
wyrzuty; wolałbym pojedynek, wtedy kiedy mieliśmy jeszcze równe siły i mogliśmy je
zmierzyć; wszystko raczej niż to nieubłagane milczenie i ta lodowata zaciętość, które mi ranią
serce. Nie, Janillo, nigdy się z tym nie pogodzę i nie umrę spokojnie, jeśli nie doczekam, by
uścisnął mi dłoń.” Janilla starała się oderwać go od tych myśli i zwykle się jej to udawało,
mój ojciec bowiem ma usposobienie zmienne, a przy tym jest zbyt dobry, by chciał robić
innym przykrość swoim smutkiem. Ale pan, panie Emilu, który tak kocha swoich rodziców,
zrozumie, jak mi cięży na duszy ta ukryta zgryzota mego ojca, od chwili gdy ją przeniknęłam.
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Toteż nie ma rzeczy, której bym nie zrobiła, by zdjąć mu ten kamień z serca. Myślę o tym bez
przerwy od roku i chyba ze dwadzieścia razy śniło mi się, że idę do pana Boisguilbault, że
rzucam się do nóg temu surowemu starcowi i mówię mu: „Ojciec mój jest najlepszym z ludzi
i najwierniejszym z pańskich przyjaciół. Cnoty jego dały mu szczęście pomimo złego losu;
ma jedno tylko zmartwienie, ale bardzo poważne, mógłby pan je rozproszyć jednym słowem.”
Odpychał mnie wszakże i wypędzał od siebie z wściekłością. Budziłam się ze strachem, a
którejś nocy, kiedy przez sen wykrzyknęłam jego nazwisko, Janilla wstała i biorąc mnie w
objęcia pocieszała: „Po co myślisz o tym szkaradnym człowieku, nie ma żadnej władzy nad
tobą, nie śmiałby podnieść ręki na twego ojca.” Zrozumiałam wtedy, że Janilla go nienawidzi;
ale jeśli kiedykolwiek zdarzy się jej powiedzieć coś przeciwko niemu, mój ojciec staje gorąco
w jego obronie. Co zaszło między nimi? Może nic ważnego. Jakieś dziecinne przeczulenie,
jakaś sprzeczka w związku z polowaniem, jak twierdzi Jan Jappeloup. Gdyby tak miało być
istotnie, czy nie byłoby możliwe ich pojednać? Memu ojcu także śni się często pan de
Boisguilbault i czasem, kiedy się zdrzemnie na krześle po kolacji, wymawia jego imię z
głęboką udręką. Panie Emilu, zawierzam całkowicie pańskiej szlachetności i roztropności i
proszę, jeśli to będzie możliwe, niech pan pomówi o tym z panem de Boisguilbault.
Obiecywałam sobie zawsze, że skorzystam z pierwszej możliwej sposobności, by pokusić się
o pojednanie ludzi, którzy się niegdyś tak kochali; gdyby Jan był powrócił całkowicie do łask
margrabiego, ufałabym jego śmiałości i wrodzonemu sprytowi. On także jednak padł ofiarą
dziwactw tego jegomościa i nie widzę nikogo prócz pana, kto mógłby mi dopomóc.
– Nie wątpi pani chyba, że od tej chwili będzie to nieustannym moim celem – odrzekł Emil
z zapałem.
Słysząc zaś, że powraca Janilla, której małe saboty stukały o kamienne płyty, wszedł na
krzesło, niby to chcąc poprawić zegar, naprawdę jednak po to, by ukryć rozkoszne zmieszanie
wywołane zaufaniem okazanym mu przez Gilbertę.
Gilberta także była wzruszona; to, że otworzyła serce przed nieznajomym prawie
młodzieńcem, kosztowało ją wiele wysiłku; nie była zaś ani takim dzieckiem, ani taką
parafianką, by nie rozumieć, że to, co uczyniła, było sprzeczne z wszelkimi konwenansami.
Prawa natura dziewczyny cierpiała już, że będzie miała odtąd pewien niewinny sekret przed
Janillą, ale pocieszała się myślą, iż pobudki jej były czyste, i ani chwili nie wątpiła w
dyskrecję Emila. Na widok wchodzącej opiekunki po raz pierwszy w życiu poszła za głosem,
który podyktował jej instynkt kobiecy. Twarz ją paliła jak ogniem, schyliła się więc, niby to
szukając igły, którą rozmyślnie upuściła.
Tych dwoje dzieci, tak mało wytrawnych pod każdym innym względem, potrafiło uśpić
czujność przebiegłej Janilli; wyruszono w najlepszych humorach na zwiedzanie podziemi.
Do lochu, mieszczącego się bezpośrednio pod czworokątną wieżą, wiodły strome schody
wykute w skale: głębokość ich była przerażająca. Janilla szła naprzód śmiałym krokiem,
nawykła do częstego pełnienia roli cicerone przy oprowadzaniu zwiedzających. Emil szedł za
nią torując drogę Gilbercie, o którą Janilla drżała nieustannie, choć dziewczyna nie była ani
niezgrabna, ani trwożliwa.
– Uważaj, dziecko – upominała ją co chwila. – Niech ją pan podtrzyma, panie Emilu,
gdyby miała się przewrócić! Nasza panienka jest roztrzepana tak jak jej kochany ojczulek, to
już rodzinne. Oboje są jak dzieci, byliby się już pozabijali ze sto razy, gdybym ich nie miała
na oku.
Emil był uszczęśliwiony, że może wejść trochę w rolę Janilli. Usuwał gruzy z drogi, a że
schody stawały się coraz bardziej karkołomne i strome, upoważniło go to, by ofiarować
Gilbercie rękę, której ona odmówiła na razie, lecz którą po chwili zmuszona była przyjąć.
Któż zdoła opisać zapał i upojenie pierwszej miłości w silnej duszy? Emil drżał tak mocno,
kiedy Gilberta oparła rękę o jego dłoń, że nie mógł już ani mówić, ani żartować z Janillą, ani
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odpowiadać Gilbercie, która jeszcze usiłowała dowcipkować, ale którą po chwili zaczęło
również ogarniać wzruszenie i nie wiedziała już, co powiedzieć.
Zeszli w ten sposób zaledwie dwanaście stopni, lecz czas zatrzymał się dla Emila na
przeciąg tej jednej minuty, a kiedy następnej nocy starał się sobie odtworzyć tę chwilę, byłby
przysiągł, że przeżył wiek cały. Poprzednie życie wydało mu się snem, cała jego osobowość
uległa niejako przeobrażeniu. Czy wspominał dni dzieciństwa, czy lata kolegium, troski i
radości nauki, nie był już ową istotą bierną i zakutą w łańcuchy, jaką czuł się dotychczas; był
kochankiem Gilberty, który objął myślą całe to życie odtąd radosne, rozjaśnione nowym
światłem. Widział się małym dzieckiem, widział gorliwym uczniem, potem studentem
niespokojnym i marzycielskim, i te postacie, na pozór tak różne. jak różne były pomiędzy
sobą kolejne fazy jego życia, stawały się teraz w jego oczach jedną istotą, istotą
uprzywilejowaną, kroczącą naprzód tryumfalnie aż do dnia, kiedy dłoń Gilberty spocząć
miała w jego ręku.
Podziemne schody sięgały podnóża skały górującej nad zamkiem. Był to wylot zbudowany
na wypadek oblężenia i Janilla nie ustawała w zachwytach nad tą trudną i zawiłą konstrukcją.
Pomimo iż żyła ze swymi chlebodawcami na całkowicie równej stopie – czego nie
wyrzekłaby się za żadną cenę, miała bowiem głęboką świadomość swoich praw – energiczna
ta kobietka była przywiązana do tradycji feudalnych w przeświadczeniu, że ona i ruiny
Châteaubrun to jedno; zachwycała się wszystkim w tej przeszłości, o której miała w istocie
pojęcie dość mgliste. A może czuła się w obowiązku pognębić pychę przedstawiciela bogatej
burżuazji wynosząc pod niebiosa starodawną potęgę przodków Gilberty?
– Widzi pan – tłumaczyła prowadząc go z lochu do lochu – oto gdzie uczono ludzi
rozumu. Może pan jeszcze obejrzeć tutaj żelazne koła, do których przytwierdzano więźniów
łańcuchami. Oto loch, gdzie jak powiadają, olbrzymi wąż pożarł trzech buntowników. Dawni
wielmoże mieli takie węże w pogotowiu. Pokażemy panu zaraz ciemnice, to nie były żarty!
Gdyby pan przechodził tędy przed rewolucją, przeżegnałby się pan może, zamiast się śmiać!
– Na szczęście można się tutaj teraz śmiać – odezwała się Gilberta – i myśleć o czymś
innym niż o tych okropnych legendach. Dziękuję Bogu, że urodziłam się w czasach, kiedy
doprawdy trudno w nie uwierzyć, i kocham nasze gniazdo takie, jakim jest teraz:
nieszkodliwe i raz na zawsze obrócone w gruzy. Wiesz przecie, Janillo, co ojciec powtarza
stale ludziom w Cuzion, kiedy przyjeżdżają prosić go o kamienie na budowę domów:
„Bierzcie, moje dzieci, bierzcie, po raz pierwszy wyjdą one komuś na pożytek!”
– Wszystko jedno – odparła Janilla – to jednak coś znaczy, że się prym wodziło w całej
okolicy i że się było panem nad wszystkimi.
– Tym większą przyjemność sprawia uczucie, że się jest równym wszystkim i w nikim nie
wzbudza się strachu – odpowiedziała młoda dziewczyna.
– Jakże zazdroszczę podobnego szczęścia i chwały! – wykrzyknął Emil.
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Gdyby ktoś przed tygodniem powiedział Gilbercie, że przyjdzie chwila, kiedy spokój jej
serca zakłócą jakieś dziwne burze, kiedy krąg jej uczuć nie tylko się rozszerzy, by przyjąć
obcego człowieka, który stanie obok ojca, Janilli i cieśli, lecz rozerwie się nawet, by wpleść
nowe imię do łańcucha imion jej ukochanych – nie uwierzyłaby, że cud taki może nastąpić. a
nawet by się tym przeraziła. A jednak miała niejasne przeczucie, że obraz młodzieńca o
czarnych włosach, płomiennym oku i smukłej postaci będzie szedł odtąd za nią krok w krok i
prześladował ją nawet we śnie. Chciała uniknąć swego przeznaczenia, ale nie mogła się przed
nim schronić. Jej tkliwa i czysta dusza nie biegła naprzeciw upojeniu, które do niej wyciągało
ramiona, musiała jednak mu ulec, już mu uległa, odkąd ręka Emila zadrżała od dotknięcia jej
dłoni. Niezbadana i przedziwna tajemnica wzajemnego pociągu, którego nic nie jest w stanie
odwrócić, a który potrafi zawładnąć młodą duszą, zanim zdoła opamiętać się i przygotować
do ataku lub obrony!
Lekko podniecona pierwszymi przebłyskami tego ukrytego płomienia, Gilberta przyjęła je
zrazu jak zabawę. Nic nie mąciło na pozór jej pogody i podczas gdy Emil siłą woli zmuszał
się, by ukryć wzruszenie, ona uśmiechała się jeszcze i rozmawiała swobodnie, dopóki żal po
odjeździe młodzieńca i niecierpliwe oczekiwanie powrotu nie otworzyły jej oczu, że jego
obecność stanie się wkrótce dla niej nieodzowną. Janilla już nie odstępowała młodych, ale
rozmowa ich zeszła stopniowo na tematy, których Janilla pomimo wrodzonego sprytu prawie
nie rozumiała. Gilberta była wykształcona o tyle, o ile nią być może młoda panienka
wychowana w paryskim internacie. Trzeba przyznać co prawda, że edukacja kobiet poczyniła
od dwudziestu lat znaczne postępy w większości tych zakładów. Wiedza, rozsądek i postawa
kobiet, którym powierzono kierunek nad nimi, podniosły się również znacznie i nawet
wybitni profesorowie nie uważali już sobie za ujmę, by wykładać historię, literaturę i
podstawy nauk przyrodniczych tej inteligentnej i bystrej połowie rodzaju ludzkiego.
Gilberta, posłuszna woli ojca, nabrała pewnego pojęcia o tym, co się nazywa sztuką
salonową, większą jednak uwagę poświęcała rozwinięciu poważniejszych zdolności.
Zrozumiała dość wcześnie, że sztuki piękne nie będą jej wielką pociechą w skromnym i
odosobnionym życiu, że zajęcia domowe zajmą jej zbyt wiele czasu i że, skazana w
przyszłości na pracę rąk, powinna teraz kształcić umysł, by nie cierpieć potem na pustotę
myśli i zbytnią wybujałość wyobraźni. Jedna z nauczycielek, kobieta pełna zalet, która stała
się jej przyjaciółką i której zwierzyła się, jak trudny los ją czeka, w taki właśnie sposób
pokierowała jej zdolnościami, dziewczyna zaś doceniając rozumne rady poddała się im
posłusznie. Jednakże przyjemność, jaką znajdywała w kształceniu swego intelektu i
gromadzeniu zasobów wiedzy, miała stać się w przyszłości przyczyną cierpienia: w ruinach
Châteaubrun pozbawiona była wszelkiej lektury. Pan Antoni poniósłby największe ofiary, aby
zdobyć dla niej trochę książek, gdyby mu o tym wspomniała, ale Gilberta wiedząc, jak
ograniczone są ich środki, i pragnąc przede wszystkim, aby ojcu na niczym nie zbywało, nie
wspomniała mu nigdy o tym ani słowem. Janilla powiedziała sobie raz na zawsze, że „córka
jej jest już dość uczona”, a sądząc po sobie – choć liczyła się z każdym groszem, lubiła
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jeszcze się stroić – obracała swe skromne oszczędności na zakupienie jej od czasu do czasu
kretonowej sukni lub kawałka koronki. Gilberta udawała, że upominki te bardzo ją cieszą, by
nie umniejszyć przyjemności, z jaką Janilla je ofiarowywała. Lecz w duszy wzdychała, że za
tę samą drobną sumę, którą kosztowały te gałganki, mogła była otrzymać dobrą książkę
historyczną lub tom poezji. Poświęcała wolne godziny na odczytywanie bez końca szczupłego
zasobu tych książek, które przywiozła z internatu, i umiała je prawie na pamięć. Raz czy dwa,
nie zdradzając swoich zamiarów, skłoniła Janillę, która dysponowała wspólnym groszem, by
jej wręczyła pieniądze przeznaczone na jakiś nowy strój. Ale tak się właśnie zdarzyło, że
Janowi potrzebne były buty albo że komuś z ubogich sąsiadów brakowało bielizny dla dzieci,
i Gilberta zaspokoiła te, jej zdaniem, pilniejsze potrzeby, odkładając nabycie książek do
lepszych czasów. Proboszcz z Cuzion pożyczył jej kilka skrótów pism Ojców Kościoła i
Żywoty świętych, którymi przez dłuższy czas zaczytywała się z rozkoszą; ten bowiem, kto nie
ma wyboru, zmusza swój umysł do zajęcia się tematami poważnymi wbrew porywom
młodości, które skłaniałyby go raczej ku mniej surowej lekturze. Taki przymus bywa nieraz
zbawienny dla wyższych umysłów, kiedy więc Gilberta skarżyła się naiwnie Emilowi na
swoje nieuctwo, młodzieniec, przeciwnie, był zdziwiony widząc, że jest tak obeznana z
pewnymi podstawowymi zagadnieniami, o których on sądził opierając się na zdaniu innych,
nie starając się wcale ich pogłębić.
Powodowany miłością i entuzjazmem, uznał wkrótce, że Gilberta odebrała wszechstronną
edukację, i orzekł w duchu, że jest najrozumniejszą i najdoskonalszą istotą pod słońcem, co
było stosunkowo niedalekie od prawdy. Najdroższą i najbardziej godną szacunku istotą jest
dla nas ta, która najżywiej z nami sympatyzuje, która nas najlepiej rozumie i potrafi
najskuteczniej podsycać w nas i rozwijać to, co mamy w duszy najszlachetniejszego; jest nią
wreszcie ta, która stworzyłaby nam egzystencję najmilszą i najpełniejszą, gdyby dane nam
było złączyć jej życie z naszym. „Ach, jak dobrze uczyniłem zachowując dotąd serce
dziewicze i czystość – powtarzał sobie Emil. – Dzięki Ci, Boże, żeś mi w tym dopomógł! Oto
bowiem spotkałem tę, która jest mi naprawdę przeznaczona i bez której życie moje byłoby
tylko wegetacją i cierpieniem.”
Rozmawiając na tematy ogólne Gilberta zdradziła się z tym, jak cierpi nad brakiem
książek, Emil zaś odgadł od razu, że boleje nad tym bardziej, niż przyznawała się
kiedykolwiek Janilli. Pomyślał z żalem, że, poza kilku pracami traktującymi o handlu i o
specjalnej gałęzi przemysłu, w domu jego ojca nie ma ani jednej książki, on zaś sądząc, że
wróci do Poitiers, pozostawił tam te nieliczne dzieła z literatury pięknej, które posiadał. Ale
Gilberta napomknęła, że w Boisguilbault znajduje się podobno bardzo bogato zaopatrzona
biblioteka. Jan pracował kiedyś w wielkim pokoju pełnym książek; jaka szkoda, że stosunki
były zerwane, można by korzystać z tak pożytecznego sąsiedztwa.
W tym miejscu Janilla, która nie przestawała chodząc robić na drutach, podniosła głowę.
– Musi to być cała góra nudnych starych szpargałów, nie chciałabym za nic w świecie tam
nosa wsadzić; bałabym się, że stanę się takim samym maniakiem jak ten, który się nimi
karmi.
– Pan de Boisguilbault dużo więc czyta? – zapytała Gilberta. – Musi być bardzo
wykształcony.
– I cóż mu z tego przyszło, że tyle się naczytał i jest taki uczony? Nigdy się tym z nikim
nie dzieli i nie stał się przez to ani bardziej kochający, ani bardziej kochany.
Janilla, aby dłużej nie mówić o człowieku, którego nienawidziła, nie mogąc lub nie chcąc
zdradzić powodów tej nienawiści, weszła do zagrody, gdzie pasły się kozy, jakby z zamiarem
odpędzenia ich od winnego krzewu zarastającego wejście do czworokątnej wieży. Emil
skorzystał z tej chwili, by zapewnić Gilbertę, że jeśli istotnie jest tyle książek w
Boisguilbault. będzie mogła z nich czerpać, ile dusza zapragnie, choćby miał je dla niej
pożyczać ukradkiem.
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Gilberta nie zdołała podziękować mu za to inaczej niż uśmiechem, nie mając nawet
odwagi spojrzeć na niego: zaczynała odczuwać pewne zmieszanie w jego towarzystwie, gdy
nie było między nimi Janilli.
– Cóż to! – powiedziała Janilla wracając. – Panu Antoniemu nie pilno do domu. Znam go:
zagadał się z kimś! Spotkał pewnie starych przyjaciół, częstuje ich winem w chłodniczku,
zapomina o czasie i traci pieniądze! A potem, jeśli jakiś mazgaj poprosi, by mu pożyczył
dziesięć lub piętnaście franków na zakup marnej kozy czy też paru chudych gęsi, nie potrafi
odmówić! Rozdałby wszystko, co ma przy sobie, gdyby się nie bał bury po powrocie. Więc to
tak! Popędziło się sześć owiec na jarmark, a przyniesie zaledwie pięć w sakiewce, jak to już
nieraz bywało. Strzeż się Janilli, mój panie! Nie pojedziesz już beze mnie na jarmark! Patrz,
Gilberto, już bije czwarta na zegarze (dzięki panu Emilowi, który mu tak dobrze język
rozwiązał), a mogłabym się założyć, że twój ojciec zaledwie wyruszył w powrotną drogę.
– Czwarta! – wykrzyknął Emil. – O tej porze pan de Boisguilbault zwykł zasiadać do stołu.
Nie mam chwili do stracenia.
– Więc niech pan wyrusza czym prędzej – radziła Gilberta – nie należy go usposabiać do
nas jeszcze gorzej.
– A cóż to nas obchodzi, jeśli ma do nas pretensje?– zapytała Janilla. – Jak to, więc chce
pan odjechać nie doczekawszy się pana Antoniego?
– Jest to niestety konieczne!
– Gdzież się podział ten zbój Charasson? – krzyknęła Janilla. – Mogę się założyć, że śpi w
jakimś kącie i ani mu się śni przyprowadzić panu konia! Tak, jak nie ma hrabiego, Sylwin
zawsze znika. Chodź tutaj, nicponiu, gdzież ty się chowasz?
– Czemuż nie może mnie pani uzbroić w jakiś talizman! – rzekł Emil do Gilberty, podczas
gdy Janilla szukała Sylwina i wołała go głosem donośnym raczej niż gniewnym. – Jadę jak
błędny rycerz, by wtargnąć do jaskini czarnoksiężnika i wydrzeć mu tajemnice i zaklęcia,
które położą kres pani strapieniom.
– Proszę – odpowiedziała ze śmiechem Gilberta, podając mu różę przypiętą do paska – oto
najpiękniejsza róża z mego ogrodu. Może jej zapach posiada jakąś czarodziejską siłę, by uśpić
podejrzliwość i złagodzić drapieżność pańskiego wroga. Niech ją pan postawi na jego stole,
niech pan się postara, by zachwycał się jej pięknością i cudną wonią. Jest zamiłowanym
ogrodnikiem i nie ma może w swoim rosarium tak pięknego okazu, jakim jest ten wytwór
moich zeszłorocznych szczepień. Gdybym była kasztelanką z tej minionej epoki, do której
wzdycha Janilla, potrafiłabym może rzucić jakieś uroki i nadać siłę magiczną temu
kwiatkowi. Ale ja, biedna dziewczyna, umiem tylko modlić się do Boga i będę go prosiła, by
zesłał swą łaskę na to kamienne serce, tak jak zesłał kroplę rosy, która pozwoliła rozwinąć się
temu pączkowi róży.
– Czyż miałbym naprawdę pozostawić mu ten talizman? – zapytał Emil chowając różę na
piersiach. – Czyż nie powinienem raczej go zachować, by posłużył mi innym razem?
Ton, jakim zadał to pytanie, wzruszenie, malujące się na jego twarzy, wzbudziły w
Gilbercie naiwne zdziwienie. Spojrzała na Emila niepewnie, nie mogąc jeszcze zrozumieć,
jaką wartość miał dla niego kwiat, który dotykał jej łona. Próbowała się uśmiechnąć, jakby to
był żart, czuła, że się czerwieni; a że w tej samej chwili powróciła Janilla, więc nie
odpowiedziała ani słowa.
Emil, upojony miłością, śmiało zjeżdżał w szalonym tempie po stromej ścieżce. Kiedy
znalazł się u podnóża skały, odważył się odwrócić i ujrzał Gilbertę, która patrzyła za nim z
obsadzonego różami tarasu, choć na pozór zajęta przycinaniem ulubionych krzewów. Nie
była tego dnia, jak zwykle zresztą, ubrana z wyszukaniem. Suknia jej była świeża, jak
wszystko, co przeszło przez skrzętne ręce Janilli, lecz tak często prana i prasowana, że jej
jasnoliliowa barwa nabrała nieokreślonego odcienia podobnego do płatków hortensji, gdy
zaczynają już więdnąć. Jej wspaniałe jasne włosy, nieposłuszne kunsztownym splotom, które
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im chciano narzucić, wymykały się z tej niewoli i tworzyły złotą aureolę dokoła głowy. Biały
jak śnieg, ciasno przylegający karczek obramowywał jej piękną szyję i pozwalał się domyślać
szlachetnego zarysu ramion. Emilowi wydała się olśniewająca w padających na nią
prostopadle promieniach słońca, przed którymi ani myślała się chronić. Opalenizna nie
zdołała zeszpecić tak wspaniałej karnacji i płeć Gilberty wydawała się jeszcze świeższa w
zestawieniu z wyblakłym i skromnym strojem. Zresztą wyobraźnia zakochanego młodzieńca
jest zbyt bogata, by miała się troszczyć o mniej lub więcej świetny strój. Ta spłowiała
sukienka nabrała w oczach Emila barwy bogatszej niż wszelkie wschodnie tkaniny; zadawał
sobie pytanie, czemu uśmiechnięte madonny i tryumfujące święte malarzy Odrodzenia nigdy
nie były odziane w równie wspaniałe szaty.
Przez kilka chwil stał w miejscu jak przykuty, nie mając sił się stąd oddalić, i gdyby nie
temperament jego konia, który gryzł wędzidło i bił kopytem, byłby zapomniał, że pan de
Boisguilbault będzie czekał na niego jeszcze całą godzinę. Objechał kilka razy wzgórze
wijącą się dokoła niego krętą ścieżką, zanim znalazł się na dole, a jednak odległość w prostej
linii nie była tak znaczna, by dwoje młodych ludzi nie mogło dojrzeć się nawzajem. Gilberta
zrozumiała wahanie jeźdźca, który nie potrafił zdobyć się na to, by ją stracić z oczu, cofnęła
się więc za krzaki róż kryjąc się w ich gąszczu, lecz patrzyła na niego długo jeszcze poprzez
gałęzie. Janilla poszła inną dróżką na spotkanie swego chlebodawcy. Dopiero dźwięk głosu
ojca wyrwał Gilbertę z uroku, który ją ujarzmił. Po raz pierwszy pozwoliła się wyprzedzić
Janilli i nie ona tym razem odebrała z jego rąk torbę myśliwską i kij podróżny.
Przez całą drogę prowadzącą do Boisguilbault Emil budował i przebudowywał sto razy
plan oblężenia twierdzy, w której obwarował się ów niepojęty człowiek. Romantyczna
wyobraźnia młodzieńca podszeptywała mu, że przeznaczenie Gilberty, a co za tym idzie i
jego losy, zapisane jest jakimiś tajemniczymi zgłoskami w jednym z nieznanych zakątków tej
starej siedziby, której szare mury wznosiły się już przed nim. Ta samotna rezydencja, wysoka,
ponura, smutna i podobnie jak jej pan zamknięta dla wszystkich, zdawała się bronić przed
zbyt ciekawym okiem. Lecz Emilem rządziła teraz przemożna wola. Powiernik i
mandatariusz Gilberty, przyciskał do ust zwiędłą już różę obiecując sobie w duchu, że
zdobędzie się na dostateczną odwagę i zręczność, by zwyciężyć wszelkie przeszkody.
Zastał pana Boisguilbault samego na ganku; siedział jak zwykle bezczynnie i obojętnie.
Emil pośpieszył przeprosić za spóźnienie, co mogło zakłócić normalny porządek dnia;
tłumaczył się, że zabłądził, nie znając jeszcze okolicy, i niemal przez dwie godziny szukał
drogi. Pan de Boisguilbault nie spytał go, którędy jechał; rzekłbyś, że boi się usłyszeć
nazwisko Châteaubrun; lecz z wyrafinowaną kurtuazją zapewnił swego gościa, że nie wie,
która godzina, i że ani myślał nawet się niecierpliwić. Jednakże po kilku słowach
zdradzających zakłopotanie Emil odgadł, że wyostrzona w tym zupełnym osamotnieniu
drażliwość margrabiego byłaby dotkliwie odczuła jego niesłowność.
Obiad był wyśmienity i podany z drobiazgową starannością przez starego ochmistrza. Był
to jedyny widzialny służący w pałacu. Reszta służby, ukryta w mieszczącej się w podziemiu
kuchni, nie pokazywała się wcale. Zdawało się, że musiał istnieć co do tego jakiś zakaz i że
jedynie najstarszy wśród nich wiekiem nie razi swoją osobą oczu pana. Starzec ów był głuchy
i niedowidział, ale tak dobrze znał swe obowiązki, że margrabia nie robił mu prawie żadnych
uwag, jeśli zaś stary Marcin przypadkiem nie odgadł w lot jego życzenia, wystarczył
najlżejszy znak, by je zrozumiał. Jego głuchota zdawała się dogadzać małomównemu panu de
Boisguilbault, a może także rad był, że ma przy sobie człowieka, którego osłabiony wzrok nie
może czytać w jego twarzy. Margrabia miał więc przy boku raczej maszynę niż służącego,
który pozbawiony wskutek kalectwa możności wymiany myśli z bliźnimi, zatracił powoli
pragnienie i potrzebę takiej wymiany. Można było łatwo zrozumieć, że jedynie tacy dwaj
starcy zdolni byli żyć razem nie ciążąc sobie nawzajem, tak mało było w obu widomego
życia.
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Dania podawano powoli, ale składnie. Spółbiesiadnicy spędzili przy stole dwie godziny.
Emil zauważył, że pan domu prawie nic nie je, tyle tylko, by zachęcić gościa do skosztowania
wszystkich potraw bardzo wyszukanych i smakowitych. Wina były wyborne, a stary Marcin
nalewał je bez drgnienia ręki z trzymanych poziomo butelek, pokrytych grubą warstwą
odwiecznego i dostojnego kurzu. Margrabia maczał zaledwie usta, lecz dawał znak staremu
słudze, by napełniał kieliszek Emila, który, nawykły do wielkiej wstrzemięźliwości, pilnował
się, by tylekroć ponawiane próby bogatych zasobów wielkopańskiej piwnicy nie zaćmiły mu
jasności myśli.
– Czy to jest pański tryb życia na co dzień, panie margrabio – zapytał zdumiony
wymyślnością podobnego posiłku na dwie osoby.
– Nie wiem... doprawdy – odrzekł margrabia. – Nie wtrącam się do tego, Marcin prowadzi
mi dom. Nie mam nigdy apetytu i nie zdaję sobie sprawy, co jem. Czy uważa pan, że kuchnia
jest dobra?
– Znakomita, i gdybym miał zaszczyt częściej zasiadać przy pańskim stole, prosiłbym
Marcina, by podejmował mnie nieco mniej wystawnie, obawiałbym się bowiem, że stanę się
smakoszem.
– A dlaczegóżby nie? To rozkosz jak każda inna. Szczęśliwi ci, którzy ich wiele zaznają!
– Istnieją wszakże rozkosze szlachetniejsze i mniej ekspensowne – odrzekł Emil. – Tylu
ludziom brak jest rzeczy niezbędnych, że wstyd by mi było uczynić sobie potrzebę ze zbytku.
– Ma pan słuszność – powiedział pan de Boisguilbault z właściwym sobie westchnieniem.
– W takim razie powiem Marcinowi, by następnym razem przyjął pana skromniej. Sądził, że
w pańskim wieku miewa się zwykle dobry apetyt; wydaje mi się jednak, że pan jada już jak
dorosły człowiek. Ile pan ma lat?
– Dwadzieścia jeden.
– Myślałem, że pan jest starszy.
– Sądząc z rysów?
– Nie, sądząc z pańskich poglądów.
– Chciałbym, żeby mój ojciec usłyszał pańską opinię, panie margrabio, i by chciał ją wziąć
do serca – odpowiedział Emil z uśmiechem – traktuje mnie bowiem wciąż jeszcze jak
dziecko.
– Co to za człowiek ojciec pana? – zapytał pan de Boisguilbault z naiwnym
zainteresowaniem, które sprawiało, że to pytanie, które mogło na pozór wydać się obraźliwe,
nie było nim w istocie.
– Ojciec mój – odparł Emil – jest mi przyjacielem, którego szacunek pragnę zdobyć, a
którego nagany się lękam. Nie potrafię lepiej odmalować panu jego energicznego, surowego i
sprawiedliwego charakteru.
– Słyszałem, że jest bardzo zdolny, bardzo bogaty i zazdrosny o swoje wpływy. Nie ma w
tym nic złego, jeśli potrafi dobrze ich użyć.
– A jaki byłby, zdaniem pana margrabiego, najlepszy ich użytek?
– O, długo by trzeba mówić na ten temat! – odpowiedział margrabia z westchnieniem. –
Chyba wie pan o tym równie dobrze jak i ja.
Lecz porwany na chwilę zaufaniem, które Emil okazał mu rozmyślnie, by zmusić go do
nieco większej wylewności, popadł znów w zwykłe swoje odrętwienie, tak jakby obawiał się
wysiłku, który to za sobą pociągało.
„Trzeba koniecznie przełamać te odwieczne lody – pomyślał Emil. – Może to nie takie
trudne, jakby się zdawało. Kto wie, czy nie ja pierwszy się o to pokuszę!”
I pomijając milczeniem – jak nakazywał mu obowiązek – obawy, które budziła w nim
ambicja ojca oraz ciężkie zmagania wynikające z ich sprzecznych zapatrywań, mówił mu
szczerze i z zapałem o swojej wierze, swoich sympatiach, a nawet o marzeniach dotyczących
przyszłości rodzaju ludzkiego. Był pewny, że margrabia weźmie go za wariata, i rozmyślnie
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starał się wywołać z jego strony protest, który pozwoliłby mu przeniknąć wreszcie tę
tajemniczą duszę.
„Czemuż nie mogę zmusić go, by wybuchnął pogardą lub oburzeniem! – mówił sobie. –
Wówczas poznałbym słabe i mocne punkty tej twierdzy!”
I, nie domyślając się tego nawet, stosował wobec margrabiego tę samą taktykę, której
ojciec użył niedawno w stosunku do niego: udawał, że krytykuje i obala wszystko, co w jego
pojęciu musiało być w mniejszym lub większym stopniu świętością w oczach starego
legitymisty, a więc zarówno arystokrację, jak pieniądz, wielką własność, władzę jednostek,
niewolę mas, jezuicki katolicyzm, rzekomo boskie prawa, nierówność praw i podziału dóbr,
tej podstawy zorganizowanych społeczeństw, panowanie mężczyzny nad kobietą traktowaną
jako towar w umowie małżeńskiej, a którą moralność publiczna traktuje jako jego własność.
Krytykował wreszcie wszystkie te pogańskie prawa, których ewangelia nie zdołała
zniweczyć, a które polityka Kościoła uświęciła.
Pan de Boisguilbault zdawał się słuchać z większą niż zwykle uwagą. Jego duże niebieskie
oczy zaokrągliły się, jakby zamiast wina, którego nie pił, zdumienie nad wygłoszoną w ten
sposób deklaracją praw człowieka oszołomiło go całkowicie; siedział jak skamieniały. Emil
przyglądał się swemu kieliszkowi napełnionemu stuletnim tokajem i obiecywał sobie, że
sięgnie po niego dla dodania sobie animuszu, jeśli naturalny płomień młodzieńczego
entuzjazmu nie zdoła odwrócić lawiny śnieżnej gotowej lada chwila runąć na niego.
Ale nie był zmuszony uciec się do tej podniety, gdyż czy to dlatego że śnieg zbytnio już
stwardniał, by oderwać się od lodowca, czy dlatego że pan de Boisguilbault, choć zdawał się
słuchać uważnie, w rzeczywistości nic nie słyszał, dość że śmiałe wyznanie wiary dziecięcia
wieku nie zostało ani razu przerwane i zakończyło się w głębokim milczeniu.
– A więc, panie margrabio – rzekł Emil, zdziwiony tą apatyczną tolerancją – czy zgadza
się pan z moimi poglądami, czy też uważa je pan za niegodne dyskusji?
Pan de Boisguilbault nic nie odpowiedział; blady uśmiech błąkał się po jego wargach,
które poruszyły się z lekka, lecz wymknęło się z nich tylko zagadkowe westchnienie. Położył
wszakże dłoń na ręku Emila i młodzieńcowi wydało się, że owa kamienna dłoń lekko
zwilgotniała, co nadawało jej pewien pozór życia.
Wreszcie wstał mówiąc: – Kawę wypijemy w parku. – A po chwili dodał, jakby kończąc
głośno rozpoczęte po cichu zdanie: – ...gdyż podzielam całkowicie pańskie poglądy.
– Doprawdy? – wykrzyknął Emil, odważnie biorąc pod ramię starego arystokratę.
– A dlaczegóżby nie?– zapytał tenże ze spokojem.
– Czy to znaczy, że wszystkie te sprawy są panu całkowicie obojętne?
– Dałby to Bóg – odpowiedział pan de Boisguilbault z głębszym niż zazwyczaj
westchnieniem.

XVII

LODY TOPNIEJĄ

Emil podziwiał dotychczas park w Boisguilbault tylko przez żywopłot i kratę. Teraz
zachwyciło go jeszcze bardziej piękno tego miejsca, bujna roślinność i szczęśliwe jej
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rozłożenie. Przyroda zdziałała dużo, lecz sztuka sekundowała jej z wielką umiejętnością.
Falisty teren stworzył liczne malownicze zakątki, obfite zaś źródło, tryskające spośród skał
rozbiegało się na wszystkie strony, utrzymując świeżość wspaniałych cienistych skupin. Dno
i stoki wąwozu przecinającego posiadłość pana de Boisguilbault pokryte były bujną
roślinnością, która przesłaniała częściowo mury i krzewy stanowiące ogrodzenie parku, tak że
ze wszystkich poziomów, skąd roztaczał się widok na rozległy i wspaniały krajobraz, ulegało
się złudzeniu, że park ciągnie się aż do skraju horyzontu.
– Prawdziwie zaczarowany ogród – rzekł Emil – wystarczy go zobaczyć, by nabrać
pewności, że pan jest wielkim poetą.
– Wielu jest poetów podobnych do mnie – odpowiedział margrabia – to znaczy ludzi,
którzy odczuwają poezję nie potrafiąc jej wyrazić.
– A więc słowo wypowiedziane lub napisane miałoby być jedynym ciekawym jej
wyrazem? – podchwycił Emil. – Czy malarz, który z wielkim talentem odtwarza przyrodę, nie
jest także poetą? A jeśli temu nie podobna zaprzeczyć, to czyż artysta, którego tworzywem
jest sama przyroda i który ją przekształca, by wydobyć na jaw całe jej piękno, nie jest
autorem wielkiego poetyckiego dzieła?
– Przedstawia to pan w bardzo pięknym świetle – rzekł pan de Boisguilbault z leniwą
pobłażliwością, w której dawała się jednak wyczuć pewna życzliwość.
Lecz Emil byłby wolał dyskusję niż tę niedbałą zgodę na wszystko, bał się, że nie powiódł
mu się czołowy atak. „Cóż wymyślę, by go zniecierpliwić i wyprowadzić z równowagi? –
zadawał sobie pytanie. – Nie ma w historii słynnego oblężenia, które by miało podobny
przebieg.”
Kawę podano w ładnym szwajcarskim domku, którego czystość i precyzja wykonania
oczarowały na chwilę Emila. Lecz brak istot ludzkich i zwierząt domowych w tej wiejskiej
pustelni zbyt szybko rzucał się w oczy, by można było ulec złudzeniu rzeczywistości. A
jednak niczego tu nie brakowało; ani pagórka pokrytego mchem i porośniętego jodłami, ani
wąskiego strumienia kryształowej wody, spływającego przed drzwiami do kamiennej rynny i
uciekającego z niej z łagodnym szmerem; cały domek zbudowany z żywicznego drzewa, z
zalotnie powycinanymi balustradami, wsparty o granitowe bloki, ładny szerokoskrzydły dach,
wnętrze umeblowane na niemiecką modłę, nawet serwis z błękitnego fajansu – wszystko to,
nowe, schludne, lśniące, nieme i bezludne, podobne było raczej do zabawki z Fryburga niż do
wiejskiej siedziby. Sztywne i blade postacie sędziwego markiza i starszego jeszcze
ochmistrza przypominały figurki z malowanego drzewa, umieszczone tam, by stworzyć
całkowite złudzenie.
– Pan bywał w Szwajcarii, panie margrabio – zapytał Emil – i domek ten jest dla niego
ulubioną pamiątką?
– Mało podróżowałem w życiu – odpowiedział pan de Boisguilbault – choć wybrałem się
kiedyś z domu z zamiarem odbycia podróży dokoła świata. Szwajcaria leżała po drodze,
spodobał mi się ten kraj i nie pojechałem dalej, rozumując, że zadam sobie prawdopodobnie
wiele trudu i nie znajdę nic lepszego.
– Widzę, że wolał pan jednak rodzinne strony od wszelkich innych i że powrócił pan tu na
zawsze?
– Tak, na zawsze, z pewnością.
– To Szwajcaria w miniaturze, a jeśli wyobraźnia jest tu mniej podniecana wspaniałymi
widokami, to zarówno zmęczenie, jak niebezpieczeństwo chodzenia po górach jest mniejsze.
– Miałem inne powody, by osiąść w swoich dobrach.
– A nie byłoby to natręctwem z mojej strony, gdybym o nie zapytał?
– Czyżby istotnie był pan ich ciekaw? – odparł margrabia z dwuznacznym uśmiechem.
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– Ciekaw! Nie, nie jestem ciekaw w zuchwałym i śmiesznym znaczeniu tego słowa, lecz w
moim wieku przeznaczenie innych i własne jest zagadką i człowiek wyobraża sobie zawsze,
że w doświadczeniu i rozumie niektórych osób znajdzie dla siebie pożyteczne wskazówki.
– Dlaczego mówi pan „niektórych osób”? Czyż nie jestem podobny do wszystkich?
– Ach, panie margrabio, ani trochę!
– Bardzo mnie pan dziwi – rzekł pan de Boisguilbault zupełnie takim samym tonem, jakim
przed chwilą powiedział: „Podzielam całkowicie pańskie poglądy.”
I zaraz dodał:
– Niechże pan osłodzi kawę.
– Mnie zaś jeszcze bardziej dziwi – odrzekł Emil biorąc machinalnie cukier – że pan nie
zdaje sobie sprawy, iż jego samotność, powaga, śmiem dodać jeszcze, jego melancholia mają
w sobie coś zdumiewającego, powiedziałbym nawet majestatycznego dla takiego dziecka jak
ja.
– Czyżby się pan mnie bał? – zapytał pan de Boisguilbault z głębokim westchnieniem.
– Bardzo się pana boję, panie margrabio, przyznaję to otwarcie; ale niech mi pan nie bierze
za złe tej szczerości, jest bowiem rzeczą równie pewną, że zastąpi ją wkrótce uczucie całkiem
odmienne, a mianowicie nieprzezwyciężona sympatia.
– Dziwne – powiedział margrabia – bardzo dziwne. Niech mi pan to wytłumaczy.
– To bardzo proste. Ponieważ w moim wieku człowiek szuka zapowiedzi swego
przyszłego losu w teraźniejszości ludzi dorosłych lub w przeszłości ludzi dojrzałych, przeraża
go piętno niezwalczonego smutku i jakby głębokiego obrzydzenia do życia wyciśnięte na ich
surowych czołach.
– Tak, i dlatego powierzchowność moja pana odpycha. Niech się pan nie boi do tego
przyznać. Nie jest pan pierwszy i spodziewałem się, że tak będzie.
– „Odpycha” nie jest właściwym określeniem, gdyż pomimo jakiegoś magnetycznego
odrętwienia, w które pan mnie wprawia, czuję do pana dziwny pociąg.
– Dziwny!... Tak, bardzo dziwny i z nas dwóch to pan jest większym oryginałem.
Uderzyło mnie od pierwszej chwili, że charakter pański jest zupełnie niepodobny do ludzi,
których znałem w czasach mojej młodości.
– A czy wrażenie to było niekorzystne, panie margrabio?
– Wręcz przeciwnie – odrzekł pan de Boisguilbault swym pozbawionym wyrazu głosem, z
którego nigdy nie można było wywnioskować znaczenia jego odpowiedzi. – Marcinie – dodał
zwracając się do starego sługi, który zginał się wpół, by go usłyszeć – czy robotnicy są
jeszcze w parku?
– Nie, panie margrabio, nie ma nikogo.
– W takim razie odchodząc zamknij furtkę.
Emil został sam ze swoim gospodarzem w pustym, ogromnym parku. Margrabia wziął go
pod rękę i usiedli na głazach powyżej szwajcarskiego domku, skąd roztaczał się przepiękny
widok. Słońce kryło się za widnokręgiem, topole rzucały długie cienie, niby ciemną zasłonę
pręgowaną ciepłymi smugami jasności, od jednego do drugiego wzgórza. Fiołkowa linia
horyzontu przecinała niebo mieniące się jak opal ponad oceanem ciemnej zieleni, a nad
zamierającymi zwolna odgłosami wsi, gdzie kończyła się całodzienna praca, górowało teraz
szemranie strumyków i żałosny śpiew synogarlic. Był to czarowny wieczór i młody
Cardonnet, przenosząc spojrzenie i myśli na odległe wyżyny Châteaubrun, zapadł w słodkie
marzenia.
Sądził, że może sobie pozwolić na ten odpoczynek duszy, zanim przypuści nowy atak,
kiedy nagle przeciwnik jego dokonał nieoczekiwanego wypadu, pierwszy przerywając
milczenie.
– Panie Cardonnet – rzekł – jeśli nie było czczą formą grzeczności lub żartem to, co mi pan
powiedział o swojej sympatii do mnie, pomimo iż towarzystwo moje pana nudzi,
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wytłumaczę, czym to się dzieje: oto wyznajemy obaj te same zasady, jesteśmy obaj
komunistami.
– Czyżby to miało być prawdą? – wykrzyknął Emil oszołomiony tym oświadczeniem,
myśląc, że śni. – Sądziłem, że to właśnie pańska odpowiedź była tylko formą uprzejmości lub
żartem; miałżebym jednak istotnie szczęście znaleźć u pana potwierdzenie moich pragnień i
moich marzeń?
– Cóż w tym tak dziwnego? – zapytał margrabia ze spokojem. – Czyż prawda nie może
równie dobrze objawić się nam w samotności, jak w zgiełku? I czyż nie żyję dość długo, by
nauczyć się rozróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu? Uważa mnie pan za człowieka bardzo
rzeczowego i bardzo zimnego. Możliwe, że jestem taki; w moim wieku człowiek jest już zbyt
znudzony sobą, by chętnie się zastanawiać nad swoim charakterem, ale poza naszą
osobowością istnieją prawdy ogólne, warte tego, by nas oderwać od własnych trosk. Żywiłem
przez długi czas przekonania i przesądy, którymi mnie karmiono za młodu; przez lenistwo
wolałem nie przyglądać im się z bliska, miałem ponadto zgryzoty, które myśl moją od nich
odwracały. Ale odkąd starość wyzwoliła mnie od wszelkich pretensji do szczęścia, od
wszelkich żalów i tęsknot lub jakichkolwiek osobistych zainteresowań, poczułem potrzebę
poznania, czym jest życie istot w ogóle, a co za tym idzie, jaki jest sens boskich praw w
zastosowaniu do ludzkości. Wpadło mi przypadkiem w ręce kilka broszur Saint-Simona;
czytałem je nie mając nic innego do roboty, nie przypuszczając wówczas, że można być
jeszcze śmielszym od Jana Jakuba Rousseau lub Woltera, z którymi pogodziłem się po
głębszym rozbiorze ich dzieł. Chciałem bliżej poznać zasady tej nowej szkoły i zacząłem
studiować Fouriera. Przyjąłem to wszystko, nie mogłem wszakże rozeznać się w
sprzecznościach, smutkiem przejmował mnie przy tym widok starego świata walącego się w
gruzy pod naporem teorii, niezbitych, jeśli chodzi o system krytyki, zagmatwanych i
niedoskonałych, jeśli chodzi o metody organizacji.
Zaledwie przed pięciu czy sześciu laty przyjąłem, rezygnując całkowicie ze względów
osobistych i odczuwając wielkie wewnętrzne zadowolenie, zasady rewolucji społecznej.
Zamierzenia komunizmu wydały mi się zrazu potworne, wierzyłem bowiem tym, którzy go
zwalczali. Czytałem gazety i pisma wszystkich szkół i błądziłem powoli po tym labiryncie,
niezrażony trudnościami. Powoli założenia komunizmu zaczęły się przede mną wyłaniać z
mgławicy, wartościowe dzieła oświeciły mój umysł. Odczułem potrzebę sięgnięcia do tego,
czego uczy nas historia, oraz do tradycji rodzaju ludzkiego. Miałem bibliotekę dość dobrze
zaopatrzoną w najcenniejsze dokumenty i najpoważniejsze dzieła przeszłości. Ojciec mój
lubił lekturę, ja zaś nienawidziłem jej tak dalece, że nie wiedziałem nawet, ile mi pozostawił
cennych skarbów na stare lata. Zabrałem się sam do roboty. Przypomniałem sobie języki
martwe, których byłem już zapomniał, czerpałem po raz pierwszy ze źródeł historii, religii i
filozofii, aż wreszcie przekonałem się, że wszyscy wielcy ludzie, święci, prorocy, poeci,
męczennicy, heretycy, uczeni, światli myśliciele ortodoksyjni, nowatorzy, artyści,
reformatorzy wszystkich epok i krajów, wszystkich rewolucji i wszystkich wyznań są zgodni
głosząc, wbrew pozornym sprzecznościom, wieczną prawdę we wszelkich postaciach, logikę
jasną jak słońce, a mianowicie: równe prawa oraz nieuniknioną konieczność równego
podziału dóbr jako bezwzględną konsekwencję pierwszej zasady.
Od tej chwili dziwiło mnie już tylko jedno, że w czasach, w których żyjemy,
rozporządzając takimi środkami, takimi wynalazkami, energią, inteligencją i wolnością
przekonań, jesteśmy pogrążeni w tak głębokiej niewiedzy, jeśli chodzi o logikę faktów oraz
idei, które zmuszają nas do przemiany; dziwiło mnie, że tylu jest ludzi rzekomo uczonych i
tylu rzekomych teologów popieranych i utrzymywanych przez państwo i Kościół, a że żaden
z nich nie zdobył się w życiu na ten prosty trud, który mnie pozwolił uzyskać zupełną
pewność; dziwiło mnie wreszcie, że stary świat, pędząc na oślep ku rozprzężeniu i katastrofie,
sądzi, iż potrafi siłą i złością obronić się przed przeznaczeniem, które na niego naciera i które
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go pochłonie, ci zaś, co już są wtajemniczeni w prawa przyszłości, nie mają jeszcze dość
odwagi i rozsądku, by śmiać się ze zniewag i głosić z podniesionym czołem, że nie są niczym
innym, tylko komunistami.
Widzi pan, panie Cardonnet, kiedy pan mówi mi o marzeniach i utopiach z elokwencją
dyktowaną panu przez entuzjazm, przebaczam panu, że używa pan podobnych wyrażeń, w
pańskim wieku bowiem człowiek z pasją szuka prawdy, czyni sobie z niej ideał, który chętnie
stawia sobie dość daleko i dość wysoko, dla samej satysfakcji, jaką daje walka o jego
zdobycie. Nie potrafię wszakże, tak jak pan, zapalać się do tej prawdy, która wydaje mi się
również bezsporna, oczywista, niezaprzeczona, jak panu wydaje się nowa, śmiała i
romantyczna. Jest to u mnie wynikiem bardziej pogłębionych studiów i mocniej
ugruntowanego przekonania. Pański zapał nie jest mi niemiły, lecz nie będę sobie wyrzucał,
jeśli zacznę go nieco zwalczać, nie chcę bowiem, by pan zaszkodził doktrynie przez zbytnią
pochopność. Niech pan się strzeże: jest pan zbyt hojnie obdarzony przez naturę, by
kiedykolwiek wpaść w śmieszność, i będzie pan mimo wszystko zjednywał sobie nawet tych,
którzy będą pana zwalczali; ale niech pan uważa, by mówiąc zbyt pochopnie i do opornych
słuchaczów o sprawach tak poważnych i tak ważkich, nie wywoływać w nich stałych
sprzeciwów i obrony niesłusznej sprawy. Co pomyślałby pan o młodym księdzu, który
wygłaszałby kazania przy obiedzie? Stwierdziłby pan, że uwłacza powadze swoich tekstów.
Prawda komunistyczna jest równie czcigodna jak prawda ewangeliczna, ponieważ w gruncie
rzeczy jest to ta sama prawda. Nie mówmy więc o niej lekko i tak jakbyśmy prowadzili
dysputę polityczną. Jeżeli jest pan entuzjastą, trzeba, by czuł się pan całkowicie panem siebie
na to, by ją głosić; jeśli jest pan flegmatykiem tak jak ja, trzeba zaczekać, aż nabierze pan
zaufania do swego rozmówcy, by wypowiedzieć się z całą swobodą na ten temat i otworzyć
przed nim serce.
Widzi pan, panie Cardonnet, nie trzeba, by zarzucano, że to są szaleństwa, próżne mrzonki,
gorączka deklamatorska lub mistyczna ekstaza. Dość już i tak o tym mówiono i dość było
słabych głów, które do tego upoważniały. Byliśmy świadkami, że saintsimonizm miał swój
okres uniesień i gorączkowych, bezładnych wizji; nie przeszkodziło to jednak, by żyło nadal
to, co było w saintsimonizmie zdolne do życia. Błędy Fouriera nie przeszkodziły, że to, co w
systemie jego było jasne, przetrwało i zdało poważny egzamin. Prawda tryumfuje i osiąga
swój cel bez względu na to, przez jaki pryzmat na nią patrzeć i jak ją zamaskować. Byłoby
jednak lepiej, gdyby w czasach panowania rozumu, których dożyliśmy, zniknęły całkowicie
śmieszne formy ślepego entuzjazmu.
Czy nie podziela pan mego zdania? Czy nie wybiła już godzina, w której ludzie poważni
powinni opanować swą właściwą dziedzinę i w której logicy głosić będą to, co zostało
logicznie dowiedzione? Powiedzą, że to się nie da wprowadzić w czyn? Wielkie rzeczy! Czyż
z tego, że większość zna i stosuje w życiu tylko błędy i kłamstwa, wynika, że ludzie jasno
patrzący na rzeczy muszą dążyć za ślepcami w przepaść? Na próżno by mi wmawiano
konieczność podporządkowania się złym prawom i występnym przesądom; jeśli nawet
czynem będę im posłuszny, umysł mój tym bardziej będzie przekonany, że należy się im
przeciwstawić. Czy Chrystus był w błędzie, dlatego że prawda, której dowiódł, miała jeszcze
przez osiemnaście wieków kiełkować powoli i nigdy nie zakwitnąć w prawodawstwie? A
teraz, kiedy poruszane przez niego zagadnienia zaczynają stawać się jasne dla wielu z nas,
dlaczego miano by nazywać szaleństwem to, co za sto lat wszyscy może zobaczą i w co
wszyscy uwierzą? Niech pan przyzna, że nie trzeba być poetą ani jasnowidzem, by z całym
przekonaniem wierzyć w to, co panu się podobało nazwać wzniosłymi snami. Tak, prawda
jest wzniosłą i wzniośli są również ludzie, którzy ją odkrywają. Ale ci, co poznawszy ją i
dotknąwszy jej przyjęli ją jako rzecz dobrą, nie mają doprawdy czym się pysznić, bo gdyby
zrozumiawszy, odrzucili tę prawdę, byliby tylko idiotami i szaleńcami.
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Pan de Boisguilbault wypowiedział to wszystko z niezwykłą jak na niego swadą i mógłby
jeszcze mówić długo, zanim osłupiały ze zdumienia Emil byłby mu przerwał. Nasz
młodzieniec nie mógł uwierzyć, by to, co nazywał swoją wiarą i swoim ideałem, mogło
zakwitnąć w duszy tak zimnej, i zrazu zadawał sobie pytanie, czy sam się do nich nie
zniechęci, widząc, że dzieli je z podobnym wyznawcą. Lecz stopniowo, pomimo powolnej
dykcji, monotonnego głosu i skamieniałych rysów, pan Boisguilbault zaczął zyskiwać nad
nim niezwykłą przewagę. Ten niewzruszony człowiek wydał mu się jakby żywym
wcieleniem prawa, głosem przeznaczenia wydającym wyroki nad otchłanią wieczności.
Odludność tego przepięknego miejsca, czystość nieba, które tracąc jasność słoneczną zdawało
się wznosić swe błękitne sklepienie ku empirejskim wyżynom, noc zapadająca pod
olbrzymimi drzewami, nieustanny szmer wody wtórującej zda się temu spokojnemu,
jednostajnemu głosowi, wszystko to pogrążało Emila w głębokie wzruszenie, podobne do
tajemniczego lęku, jaki musiała wzbudzać w młodych wyznawcach odpowiedź dawana przez
wyrocznię w mroku świętych dębów.
– Panie de Boisguilbault – rzekł młody człowiek do głębi przejęty tym, co usłyszał – chcąc
zastosować się jak najściślej do pańskich pouczeń musiałbym przeprosić pana z całego serca
za sposób, w jaki je panu wydarłem. Byłem daleki od posądzenia pana o podobne poglądy i
pociągała mnie do niego raczej ciekawość niż szacunek. Ale odtąd może pan liczyć na moje
synowskie oddanie, o ile pan uzna, że jestem godny, by je panu okazać.
– Nie miałem nigdy dzieci – odpowiedział margrabia ujmując rękę Emila w swoją dłoń i
zatrzymując ją przez chwilę; zdawało się, że ożył i że życiodajne ciepło udzieliło się jego
gładkiej, suchej skórze. – Może nie byłem godny, by je mieć. Może byłbym je źle wychował.
Niemniej bardzo żałowałem, że mnie to szczęście ominęło. Teraz pogodziłem się z myślą, że
umrę całkowicie; jeśli jednak doznam z zewnątrz trochę jakiegoś cieplejszego uczucia,
przyjmę je z wdzięcznością. Nie jestem zbyt ufny. Samotność czyni człowieka tchórzem. Ale
postaram się przezwyciężyć dla pana swój charakter, tak ażeby pan nie cierpiał z powodu
moich wad, a zwłaszcza mego ponurego usposobienia, które zraża do mnie ludzi.
– Bo ludzie pana nie znają – odparł Emil – i mylnie pana sądzą. Myślą, że pan jest dumny i
uparcie przywiązany do przestarzałych urojeń i przywilejów. Jestem pewien, że z okrutną dla
samego siebie bezwzględnością nie pozwolił pan nikomu się domyślić, jakim pan jest w
istocie.
– A dlaczego miałbym się im tłumaczyć? Cóż z tego, co o mnie myślą, skoro w otoczeniu,
w którym wegetuję, moje istotne zapatrywania wydałyby się jeszcze śmieszniejsze niż te, o
które mnie pomawiają? Gdyby sprawa, którą uznałem za swoją, miała zyskać coś na tym, że
złożę jej publicznie hołd lub oświadczę swój akces, nie odstraszyłyby mnie żadne drwiny; ale
ów akces ze strony człowieka tak powszechnie nie lubianego jak ja byłby raczej szkodliwy
niż pożyteczny dla postępu prawdy. Nie potrafię kłamać, gdyby więc ktoś zadał sobie trud i
zapytał mnie teraz, kiedy od kilku lat przestałem się wahać, powiedziałbym mu
prawdopodobnie to, co panu powiedziałem; ale krąg otaczającej mnie samotności powiększa
się z każdym dniem i nie mam prawa na to narzekać. Na to, by sobie ludzi zjednywać, trzeba
się dać lubić, a ja tego nie potrafię, Pan Bóg odmówił mi bowiem pewnych darów, których
niesposób udawać.
Emil umiał znaleźć słowa serdeczne i szczere, by złagodzić, o ile to możliwe, skrytą
gorycz kryjącą się pod rezygnacją pana de Boisguilbault.
– Łatwo mi jest zadowolnić się teraźniejszością – rzekł starzec ze smutnym uśmiechem. –
Mało mi już lat pozostało do życia; choć nie jestem ani bardzo stary, ani bardzo chory, życie
moje zużyło się, czuję to dobrze, krew moja chłodnie i zastyga z każdym dniem. Mógłbym się
może skarżyć, że nie zaznałem szczęścia w przeszłości, ale kiedy przeszłość pierzchła przed
nami, cóż z tego, jaka była, prawda? Upojenie czy rozpacz, tężyzna czy niemoc – wszystko
zniknęło jak sen.
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– Lecz nie bez śladu – zaoponował Emil. – Choćby nawet wspomnienie się zatarło,
rozkoszne lub bolesne wzruszenia pozostawiły w nas balsam lub jad i serce nasze jest
spokojne lub raz na zawsze złamane, zależnie od tego, co je spotkało. Sądzę, że musiał pan
kiedyś bardzo cierpieć, chociaż męstwo pana nie chce zniżyć się do skargi, a to cierpienie,
które pan ukrywa ze zbyt wielką może dumą, zwiększa jeszcze mój szacunek i sympatię dla
pana.
– Cierpiałem raczej przez brak szczęścia niż przez to, co zwykliśmy nazywać
nieszczęściem. Przyznaję, że jakaś duma nie pozwoliła mi nigdy szukać pociechy w sympatii
innych. Przyjaźń powinna była sama przyjść do mnie, nie umiałem za nią gonić.
– Ale czy byłby pan ją wówczas przyjął?
– Z całą pewnością – rzekł pan de Boisguilbault zawsze tym samym oziębłym tonem, ale z
westchnieniem, które trafiło do serca Emila.
– A czy teraz jest już za późno? – zapytał młody człowiek z głębokim i pełnym szacunku
współczuciem.
– Teraz... trzeba by móc w nią uwierzyć – ciągnął dalej margrabia – lub odważyć się o nią
poprosić... ale kogo?
– A czemużby nie tego, który pana dziś słucha i rozumie? Zdarza się to może po raz
pierwszy od dawna!
– To prawda.
– A więc czy gardzi pan moją młodością? Czy sądzi pan, że nie jestem zdolny do
poważnego uczucia? Czy obawia się pan odmłodzić darząc dziecko odrobiną uczucia?
– A gdybyś to ty przy mnie postarzał, Emilu?
– A gdybym to ja zdołał ująć panu trochę lat, byłaby to walka korzystna dla nas obu.
Zyskałbym na mądrości, to wiem na pewno, a może pan znalazłby pewną ulgę w pańskich
poważnych troskach. Niech mi pan wierzy, panie de Boisguilbault, w moim wieku człowiek
nie umie jeszcze udawać; jeżeli śmiem ofiarować moją pełną szacunku przyjaźń, to dlatego że
czuję się zdolny wypełnić obowiązki, jakie ona za sobą pociąga, i ocenić dobrodziejstwa
pańskiej przyjaźni.
Pan de Boisguilbault ujął raz jeszcze rękę Emila i uścisnął ją tym razem bardzo szczerze,
nic nie odpowiadając. W świetle księżyca wznoszącego się na firmamencie młodzieniec
ujrzał wielką łzę, która błysnęła przez chwilę na zwiędłym policzku starca i zniknęła w jego
srebrzystych faworytach.
Emil był zwycięzcą, czuł się dumny i szczęśliwy. Młodzież dzisiejsza żywi niechęć i
pogardę dla starości, nasz bohater natomiast, wręcz przeciwnie, poczuł słuszną dumę, że
zatryumfował nad wahaniami, ostrożnością i nieufnością tego nieszczęśliwego i godnego
szacunku człowieka. Pochlebiało mu, że przyniósł pewną pociechę opuszczonemu starcowi i
naprawił krzywdę wyrządzoną przez niesprawiedliwość i zapomnienie innych. Spacerował z
nim długo po jego pięknym parku i stawiał mu jeszcze pytania, których naiwna ufność nie
była margrabiemu niemiła. Emil wyrażał na przykład zdziwienie, że człowiek tak bogaty i
wolny od wszelkich więzi rodzinnych jak pan de Boisguilbault nie spróbował wprowadzić
swoich idei w życie i nie założył jakiejś wspólnoty.
– Byłoby to dla mnie niemożliwe – odpowiedział starzec. – Zarówno umysł mój, jak
charakter pozbawione są wszelkiej inicjatywy. Lenistwo moje jest nieprzezwyciężone i nigdy
w życiu nie potrafiłem oddziaływać na innych. Byłbym do tego teraz mniej zdolny niż
kiedykolwiek, zwłaszcza że nie chodziłoby tu o zwykły plan organizacyjny i dający się już
dziś zastosować; potrzebne byłyby jeszcze jakieś formułki religijne i moralne, głoszenie
pewnych zasad i uczuć. Uznaję, że uczucie jest potrzebne, by nakłonić dusze, ale to dla mnie
niedostępna dziedzina. Nie mam daru zbliżania się do ludzi ani wywnętrzania przed nimi, a w
sercu mym zbyt mało jest życia, by miało mnie natchnąć krasomówstwem. Zdaje mi się przy
tym, że jeszcze nie nadeszła odpowiednia chwila... pan w to nie wierzy, prawda? Nie chcę
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więc odbierać panu tego przekonania, jest pan przeznaczony do trudnych przedsięwzięć i
obyż pan miał sposobność do czynu! Jeśli o mnie chodzi, mam pewne projekty na później...
po mojej śmierci. Powiem panu może kiedyś o nich... Widzi pan ten piękny ogród, który
stworzyłem... nie zrobiłem tego bez pewnej intencji... ale chcę pana poznać bliżej, zanim mu
o tym powiem. Nie weźmie mi pan chyba tego za złe?
– Poddaję się i jestem z góry przekonany, że upodobanie, jakie pan znajdował w tworzeniu
tego raju na ziemi, nie było zwykłym kaprysem bezczynnego magnata.
– Zaczęło się jednak od tego. Dom mój stał mi się nieznośny; nic bardziej nie odpowiada
lenistwu i zniechęceniu niż niezachwiany porządek rzeczy, dlatego mógł pan zauważyć, że
dom ten jest tak doskonale utrzymany i sprzątnięty. Ale nie jestem przywiązany do niczego,
co się tam znajduje, i mogę się panu przyznać, że nie sypiam tam od piętnastu lat. Szalet
szwajcarski, gdzie piliśmy kawę, jest moim prawdziwym domem. Jest tam sypialnia i gabinet
do pracy, do których pana nie wprowadziłem, nikt tam zresztą nie wszedł, odkąd zostały
wybudowane, nawet Marcin. Niech pan o tym nie mówi nikomu, ciekawość ludzka może by i
tam dotarła. Dość już oblegają park w niedzielę. Okoliczni próżniacy siedzą tam aż do
jedenastej wieczór, toteż powracam do siebie dopiero wówczas, kiedy zamknięcie bram
zmusza ich do wyjścia. W poniedziałki wstaję bardzo późno, by robotnicy mieli czas zatrzeć
wszelkie ślady tego najazdu, zanim zdążyłbym. je zobaczyć; Marcin nad tym czuwa. Niech
mnie pan nie pomawia o mizantropię, chociaż może poniekąd na ten zarzut zasługuję. Niech
pan raczej stara się wytłumaczyć sobie tę sprzeczność w człowieku, który jest przekonany o
konieczności współżycia z ludźmi, a którego instynkt zmusza do ucieczki przed bliźnimi.
Należę do pokolenia indywidualnych egoistów i to, co u nich jest wadą, u mnie jest po prostu
chorobą... Są po temu powody... Wolę jednak się w to nie zagłębiać i nie poruszać spraw
dawno pogrzebanych.
Emil nie śmiał zapytać go wprost, chociaż przyrzekł sobie, że z czasem wykryje wszystkie
tajemnice pana de Boisguilbault, a w każdym razie te, które dotyczyły rodziny de
Châteaubrun. Uznał jednak, że dość już odniósł zwycięstw jak na jeden dzień i że zanim
zdobędzie sobie całkowite zaufanie margrabiego, musi w nim wzbudzić szacunek i jeśli to
możliwe, stać mu się drogim. Chciał tylko jeszcze uzyskać pozwolenie wstępu do biblioteki i
margrabia obiecał, że mu ją otworzy następnym razem, gdy się zobaczą, nie ustalili jednak
dnia spotkania. Pan de Boisguilbault, którego może znów ogarnęła nieufność, chciał się
przekonać, czy Emil powróci wkrótce z własnej woli.
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Odtąd Emil nie mieszkał już właściwie u rodziców. Spędzał tam wprawdzie noce i kilka
godzin w ciągu dnia, lecz myślą był raczej w Boisguilbault, a sercem niemal stale w
Châteaubrun. Bywał często w Boisguilbault, a nie odwiedzałby margrabiego tak często, być
może, gdyby pałac nie leżał w sąsiedztwie Châteaubrun oraz gdyby jego pierwsza wizyta nie
była mu nastręczyła pretekstu do dalszych odwiedzin. Zrazu pretekstem tym były książki, a
choć margrabia pozwolił Emilowi czerpać do woli ze swej biblioteki, młodzieniec nasz
przezornie wręczał Gilbercie tylko po jednej książce, by mieć zawsze powód do wizyt. Ani
Janilli, ani pana Antoniego nie dziwił zapał, z jakim Gilberta oddawała się lekturze, i nie
przyszło im nawet do głowy, by kierować jej wyborem. Janilli dlatego, że nie umiała czytać,
hrabiemu zaś dlatego, że przezorność nie leżała w jego usposobieniu. Jednakże nawet anioł
stróż Gilberty nie mógłby troskliwiej czuwać nad czystością jej myśli, niż to czynił Emil.
Miłość jego otaczała ją nimbem szacunku, święta zaś niewinność dziewczęcia była mu
najdroższym skarbem; strzegłby go zazdrośniej niż ojciec, któremu jak mówiła Janilla,
szczęśliwe myśli przychodziły tylko we śnie. Toteż zanim Emil doręczył Gilbercie
jakąkolwiek książkę, czy to traktującą o historii czy o moralności, lub też tom poezji albo
powieść, jakże starannie przeglądał ją uprzednio, by nie znalazło się tam czasem słowo
mogące wywołać rumieniec na jej twarzy! Jeżeli w swej ufnej nieświadomości mówiła mu, że
chce poznać jakieś poważne dzieło, on zaś przypomniał sobie pewne szczegóły w nim
zawarte, które nie powinny były trafić do rąk niewinnej dziewicy, odpowiadał, że na próżno
szukał go w bibliotece Boisguilbault, widocznie książki tej tam nie było. Nawet matka nie
postąpiłaby w takim wypadku roztropniej, niż uczynił to ukochany Gilberty, a im bardziej
lekkomyślność ojca i córki zdawała się bezwiednie sprzyjać, by młoda dusza uległa zepsuciu
poprzez książki, tym gorliwiej spełniał Emil to, co poczytywał sobie za najdroższy i
najświętszy obowiązek: brał na siebie rolę mentora chcąc usprawiedliwić całkowite zaufanie,
jakim darzyły go te niewinne serca.
Emil rzadko znajdował sposobną chwilę, by opowiedzieć Gilbercie, jak układały się
stosunki między nim a margrabią, i chwile takie bywały bardzo krótkie, Janilla bowiem
prawie nigdy nie zostawiała ich samych, a gdy przebywali w towarzystwie pana Antoniego,
Gilberta, czy to z przyzwyczajenia, czy instynktownie, nie opuszczała ojca ani na krok.
Dowiedziała się jednak wkrótce, że przyjaźń młodego Cardonnet ze starym margrabią robi
szybkie postępy i że opiera się na niezwykłej zgodności zasad i poglądów. Emil wszakże nie
przyznawał się ukochanej, że jego wysiłki, zmierzające do pojednania powaśnionych rodów,
nie były jak dotąd uwieńczone powodzeniem: w zastępstwie młodego Cardonnet opowiemy
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więc czytelnikowi, jakie były wyniki jego usiłowań. Nie tracąc nadziei, że z czasem uda mu
się osiągnąć cel, Emil ukrywał przed Gilbertą swe częste porażki, ona zaś rozumiejąc
trudności, na jakie natrafiał, i drażliwość misji, której się podjął bynajmniej nie nalegała, w
obawie, że okaże się zbyt natarczywą i zbyt wymagającą.
Co prawda, Gilberta zaczynała stopniowo coraz mniej brać do serca, jakie będą wyniki
tego przedsięwzięcia. Emil natomiast czuł, że dojrzewa w nim coraz bardziej niezłomne
postanowienie. Miłość wchłania w siebie wszelką uboczną myśl, i młodzi byli tak sobą
pochłonięci, że wkrótce brakło im już czasu, by zastanawiać się nad czym innym. Cała ich
istota stała się uczuciem a raczej namiętnością, godziny zaś ulatywały w upojeniu, jak
mgnienie oka, jeśli byli razem, lub wlokły się bez końca, w oczekiwaniu chwili, kiedy znów
staną przed sobą.
Dziwiło to zarówno pana Cardonnet, który bacznie obserwował syna, jak i Emila, choć nie
zdawał sobie sprawy, co się z nim dzieje, lecz jakież to istotnie było zrozumiałe i
nieuniknione! Namiętność wypełniająca bez reszty młodzieńcze lata naszego bohatera – a
więc żądza wiedzy, poznania i udziału w życiu społecznym – ustąpiła teraz miejsca jakiejś
odurzającej senności umysłowej; zapomniał niemal o swoich ulubionych teoriach. W
społeczeństwie, w którym wszystko byłoby zharmonizowane, miłość stałaby się na pewno
bodźcem do patriotyzmu i poświęcenia się dla powszechnego dobra. Lecz z chwilą gdy
śmiałe i szlachetne zamierzenia skazane są na ciężką walkę z ludźmi i rzeczami, które nas
otaczają, wówczas uczucia osobiste biorą górę i opanowują nas aż do zupełnego otępienia
władz umysłowych. Lud szuka w winie zapomnienia o swoich niedolach, kochanek zaś
znajduje w spojrzeniu kochanki czarodziejski trunek, dzięki któremu zapomina o wszystkim
w ogóle. Emil był jeszcze zbyt młody, by umieć i chcieć cierpieć, a jednak wycierpiał już
wiele. Teraz więc, kiedy szczęście samo przyszło do niego, jakżeby mógł mu się oprzeć?
Przyznajmy – nie wstydząc się zbytnio za tego biednego chłopca – nie myślał on już ani o
prawach, ani o faktach, ani o przyszłości, ani o przeszłości świata, ani o wadach
społeczeństwa, ani o sposobie, by ratować społeczeństwo, ani o ludzkich niedolach, ani o woli
boskiej, ani o niebie, ani o ziemi. Ziemia, niebo, prawo boskie, przeznaczenie, świat –
wszystko zamykało się w jego miłości i byle mu wolno było patrzeć na Gilbertę czytając swój
los w jej oczach, cały świat mógł się dokoła niego zawalić. Nie był w stanie otworzyć książki,
podtrzymać jakiejkolwiek dyskusji. Kiedy zmęczył się bieganiem po ścieżkach, które wiodła
go do przedmiotu jego uczuć, zasypiał u boku matki lub czytał jej głośno gazety nie
rozumiejąc ani słowa z tego, co wymawiały jego wargi; kiedy zaś znalazł się wreszcie sam w
swoim pokoju, kładł się co prędzej, by zgasić światło i nie patrzeć na otaczające go
przedmioty. Wówczas ogień, który w nim płonął, rozświetlał ciemności i stawało przed nim
promienne zjawisko. Wpadał w taką ekstazę, że zatracał świadomość, czy śni, czy widzi na
jawie. Śnił z otwartymi oczami, widział, choć miał zamknięte powieki. Jedno wesołe,
serdeczne słowo, uśmiech Gilberty, fałda jej sukni, która musnęła go w przelocie, źdźbło
trawy przez nią zerwane, a które udało mu się zdobyć, wystarczało, by wypełnić mu całą noc;
ledwie zaś dzień zaświtał, biegł sam obrządzić konia, by jak najwcześniej wyjechać.
Zapominał o jedzeniu i dziwił się nawet, że może tak żyć rosą poranną i wietrzykiem
wiejącym z Châteaubrun. Nie śmiał bywać tam co dzień, choć nie groziło mu chłodniejsze
przyjęcie ze strony pana Antoniego. Lecz w prawdziwej namiętności kryje się jakaś lękliwa
wstydliwość, którą przeraża szczęście, w chwili gdy ma po nie sięgnąć ręką. Błądził wówczas
we wszystkich kierunkach i krył się po lasach patrząc stamtąd poprzez gałęzie na ruiny
Châteaubrun, jak gdyby bał się, że ktoś go schwyci na gorącym uczynku uwielbienia.
Wieczorem, kiedy Jan Jappeloup kończył pracę, nie chciał narzucać się przyjaciołom, a nie
miał jeszcze na opłacenie komornego, noce zaś były ciepłe i pogodne – udawał się do małej
opuszczonej kapliczki na wzniesieniu pośrodku wsi, lecz zanim wyciągnął się na słomie,
która mu służyła za posłanie, szedł zmówić pacierz do ładnego kościółka w Gargilesse.
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Najchętniej schodził do krypty romańskiej noszącej jeszcze ślady ciekawych fresków z
piętnastego wieku. Z pięknie zarysowanego okna tego podziemia obejmuje się wzrokiem
ściany skał i zielony wąwóz, na dnie którego płynie Gargilesse. Cieśla tak długo był
pozbawiony widoku ukochanych stron, że często przerywał cichą i pełną marzeń modlitwę,
by spojrzeć na krajobraz; i tak na pół modląc się, na pół marząc pogrążał się w ów szczególny
stan duchowy, dobrze znany ludziom prostym, chłopom, zwłaszcza po całodziennym trudzie.
Wówczas to Emil, po obiedzie i krótkim spacerze z matką, przychodził do cieśli, podziwiał z
nim razem tę piękną budowlę, a potem, siedząc na szczycie pagórka, rozmawiał z nim o tym
wszystkim, o czym się nie mówiło w domu państwa Cardonnet, a mianowicie o Châteaubrun,
o panu Antonim, o Janilli, a w końcu o Gilbercie.
Był ktoś, kto kochał Gilbertę prawie tak mocno jak Emil, choć zupełnie odmienną
miłością: Jan. Nie uważał jej, ściśle mówiąc, za córkę, gdyż uczucie ojcowskie splatało się z
szacunkiem dla natury tak wyjątkowej i jakimś prymitywnym entuzjazmem, którego nie
budziłyby w nim własne dzieci. Dumny był jednak z jej piękności, z dobroci, rozumu i
odwagi jak człowiek, który zna wartość tych darów i żywo odczuwa zaszczyt podobnie
arystokratycznej przyjaźni. Poufałość, z jaką nazywał ją, swoim zwyczajem, po imieniu, nie
ujmowała w niczym instynktownej czci, jaką dla niej żywił; poufałość ta nie raniła
bynajmniej uszu Emila, choć on sam nigdy by się na to nie odważył.
Młodzieniec słuchał z wielkim zainteresowaniem opowiadań o zabawach i psotach
dziecięcych Gilberty, o jej dobrych uczynkach, o szlachetnych i pełnych delikatności
względach, jakie okazywała przyjacielowi-włóczędze, który bez niej cierpiałby niedostatek.
– Kiedy ostatnio kryłem się w górach – mówił Jappeloup – tak mi nieraz deptano po
piętach, że nie śmiałem wyjrzeć z pieczary lub dziupli w rozłożystym dębie, gdzie się od rana
chowałem. Głód mi nieraz wtedy dokuczał i któregoś wieczora, zmożony słabością i
zmęczeniem, okrążałem górę, srodze strapiony, myśląc sobie, że bardzo stąd daleko do
Châteaubrun i że jeśli spotkam po drodze żandarmów, nie będę miał dość siły, by przed nimi
uciec; aż tu nagle widzę mały wózek, na nim parę wiązek słomy, a tuż obok idzie Gilberta i
daje mi jakieś znaki. Dotarła aż tutaj z Sylwinem Charasson szukając mnie i wypatrując na
wszystkie strony jak przepióreczka zza krzaczka. Położyłem się tedy na wózku, przykryłem
słomą, Gilberta siadła przy mnie i Sylwin odwiózł nas do Châteaubrun, dokąd wjechałem
przed nosem żandarmów, którzy czyhali na mnie może o dwa kroki stamtąd. Kiedy indziej
umówiliśmy się, że Sylwin przyniesie mi jedzenie do dziupli w starej wierzbie, o jaką milę od
Châteaubrun; była straszna niepogoda, deszcz lał jak z cebra, zaraz więc sobie pomyślałem,
że ten nicpoń, wielki wygodnicki, uda, iż o mnie zapomniał, albo zje mój obiad po drodze.
Poszedłem tam jednak o umówionej godzinie i zastałem koszyczek wypełniony po brzegi i
dobrze osłonięty przed deszczem. I niech pan zgadnie, co dostrzegłem pod wierzbą? Ślad
drobnej nóżki na mokrym piasku; poszedłem za tym śladem i przekonałem się, że ta biedna
nóżka zapadała się nieraz powyżej kostki. To kochane dziecko przemokło, zabłociło się,
zmęczyło, nie chcąc nikomu powierzyć troski o starego przyjaciela... A kiedyś znowu
zobaczyła, że siepacze idą prosto do starej rudery, gdzie sądząc, iż jestem bezpieczny,
drzemałem sobie najspokojniej w samo południe. Upał był piekielny tego dnia – przyjechał
pan właśnie w nasze strony. No i Gilberta pobiegła ścieżką na przełaj, tak stromą i
niebezpieczną, że jeźdźcy nie mogli tamtędy przejechać, i przyleciała na kwadrans przed
nimi, czerwona, zdyszana, żeby mnie obudzić, ostrzec i powiedzieć, że muszę zmykać.
Odchorowała to, biedactwo! A rodzina niczego się nie domyśliła. Dlatego byłem taki
niespokojny wtedy, kiedyśmy jedli kolację w Châteaubrun i Janilla nam powiedziała, że
Gilberta leży. Cóż za szlachetne serce u tego dziecka! Jeśliby król francuski znał jej wartość,
czułby się zaszczycony, gdyby mógł ją dać za żonę najlepszemu ze swych synów. Małe to
było, jeszcze od ziemi nie odrosło, a już każdy mógł poznać, jaka będzie ładna i miła.
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Choćby, mój chłopcze, szukał pan pomiędzy największymi i najbogatszymi damami, nigdzie
nie znajdzie pan takiej Gilberty jak panna de Châteaubrun!
Emil słuchał z rozkoszą, zasypywał go pytaniami i kazał sobie powtarzać dziesięć razy
jedno i to samo.
Pan Cardonnet odgadł wkrótce przyczyny zmian, jakie zaszły w Emilu. Zniknął smutek,
przykre przemilczania, nieme wymówki. Zdawało się, że Emil nigdy nie przeciwstawiał się
ojcu w niczym, a w każdym razie nigdy nie zauważył, iż ojciec miał odmienne poglądy. Pod
wieloma względami stał się znów dzieckiem. nie wzdychał już do takich lub innych studiów,
nie dostrzegał tego, co było sprzeczne z jego zasadami, marzył tylko o pięknych, słonecznych
porankach, o długich spacerach, o przepaściach, przez które by się przedzierał, o odludnych
zakątkach, które by odkrywał; a jednak nie przynosił z sobą jak dawniej ani szkiców, ani
roślin, ani próbek minerałów. Nad wszystko przekładał życie wiejskie, okolica wydawała mu
się najpiękniejsza na świecie, służyło mu powietrze i konna jazda; wszystko układało się więc
jak najlepiej, byleby mu pozwalano poruszać się swobodnie; a jeśli pogrążył się w
marzeniach, budził się z nich z uśmiechem, który jakby mówił: „Istnieje coś, co mnie
całkowicie pochłania, i wszystko, co mówicie, jest niczym wobec tego, o czym myślę.” Jeśli
panu Cardonnet udało się jakimś podstępem zatrzymać go w domu, zdawał się przez chwilę
złamany, a potem nagle z rezygnacją, jak człowiek, któremu niesposób wydrzeć głęboko
ukrytego skarbu szczęścia, spełniał posłusznie to, czego od niego żądano, zabierając się od
razu do pracy, by skończyć ją jak najprędzej.
„W tym wszystkim musi tkwić jakaś ładna dziewczyna – powiedział sobie pan Cardonnet
– miłość ujarzmiła tę zbuntowaną duszę. To dobrze wiedzieć. Gorączka filozofowania i
rozumowania może tedy ustąpić miejsca pragnieniu rozkoszy i sentymentalnym marzeniom!
Byłem szalony, żem nie liczył na jego młodość i potęgę namiętności. Niechaj więc burza
szaleje, nic to, zniesie przeszkodę, o którą się rozbiłem; kiedy zaś przyjdzie chwila, by
powstrzymać nawałnicę, znajdę na to sposób. Szalej i kochaj się, mój biedny Emilu! Będzie z
tobą tak jak z tą rzeką, która mi wypowiedziała wojnę – poddacie się oboje, gdy poczujecie
nad sobą rękę pana!”
Pan Cardonnet był nieświadom swego okrucieństwa. Nie wierzył w siłę i trwałość miłości,
rozpacz młodzieńca była dla niego rzeczą równie błahą jak łzy dziecka. Gdyby był pomyślał,
że panna de Châteaubrun padnie ofiarą jego polityki wyczekiwania, byłby się może
opamiętał. Lecz poczucie własności i hasło: „Każdy dla siebie”, czyniły go ślepym na cudzą
krzywdę.
„Niech stary Antoni pilnuje córki, to jego rzecz – myślał – jeśli ten pijak śpi nie widząc, co
mu grozi, to jest tam ta herod baba, która nie ma przecież nic lepszego do roboty, jak chować
wieczorem do kieszeni klucz od tej sławetnej wieży. Będzie można we właściwym. czasie
otworzyć oczy duenii.”
Tak sobie perswadując pozostawiał Emilowi wolny czas i prawie całkowitą swobodę
ruchów. Ograniczał się do lekkich drwin z syna i do zjadliwego oczerniania przy każdej
sposobności rodziny de Châteaubrun, by uchronić się przed zarzutem, iż jawnie popiera
zabiegi syna. W jego przekonaniu Antoni de Châteaubrun był istotnie lichym człowiekiem,
który stracił szacunek u ludzi, którego nędza upodliła, bezczynność zaś wprawiła w całkowite
otępienie. Patrzał z dumnym zadowoleniem na tych ongiś panów świata, którzy strąceni z
piedestału, znajdowali schronienie u ludu nie śmiąc szukać oparcia i towarzystwa ludzi
świeżo wzbogaconych. Pan de Boisguilbault nie cieszył się również łaskami w jego oczach,
chociaż jemu nie można było zarzucić braku rządności i powagi w zachowaniu. Bogactwo,
które potrafił utrzymać, budziło w panu Cardonnet silniejszą niechęć niż nazwisko de
Châteaubrun; i jeśli pogardzał hrabią, nienawidził na swój sposób margrabiego. Twierdził, że
pan de Boisguilbault nadaje się do czubków i że rumieni się za niego, iż mógł zrobić tak głupi
użytek z długiego życia i wielkiej fortuny.

105

Emil nie omieszkał nigdy stanąć w obronie pana de Boisguilbault, nie przyznając się
jednak, że widuje go dwa lub trzy razy na tydzień. Obawiał się, by ojciec, zabraniając mu tak
częstych wizyt, nie pozbawił go pretekstu do odwiedzania po drodze mieszkańców
Châteaubrun. Pretekst ten był mu potrzebny, zwłaszcza jeśli chodziło o Gilbertę, zrozumiał
bowiem, że ze strony pana Antoniego nie spotka go żaden afront, bał się jednak, czy Janilla
nie da do zrozumienia pannie de Châteaubrun, że godność jej wymaga, aby trzymała z daleka
młodzieńca zbyt bogatego w oczach świata na to, by ją poślubić. Przeczuwał, że przyjdzie
dzień, kiedy jego częste wizyty nie ujdą uwagi. „Może jednak – tłumaczył sobie – będę już
wówczas kochany i będę mógł wyjawić, jak poważne są moje zamiary.”
Myśląc tak przewidywał, rzecz prosta, że czeka go ostry i długotrwały opór ze strony pana
Cardonnet; wówczas jednak wzbierała w nim burza odwagi i woli; serce biło mu tak silnie jak
serce żołnierza idącego do ataku i płonącego chęcią, by własnoręcznie zatknąć sztandar na
wyłomie muru; drżał cały niby koń wojskowy upojony zapachem prochu. Czasem, patrząc,
jak ojciec z lodowatą zawziętością wywiera gniew na jednym ze swoich podwładnych, Emil
krzyżował ręce na piersi i mierzył go mimo woli wzrokiem: „Zobaczymy – mówił sobie
wówczas – czy ja się tego zlęknę, czy ten huragan potrafi mnie ugiąć wtedy, gdy ojciec
podniesie rękę na świętą arkę mojej miłości. Ach, ojcze, mogłeś mnie oderwać od umiłowanej
nauki, stłumić we mnie wszystkie aspiracje, ranić bezkarnie miłość własną, obrażać moje
uczucia... Jeśli zażądasz, bym złożył ci w ofierze swoje zdolności i upodobania, trudno, będę
ci posłuszny – lecz poświęcić dla ciebie miłość!... Ach, jesteś zbyt przezorny i roztropny, by
się o to pokusić, przekonałbyś się wówczas, że choć kocham cię miłością synowską, to jednak
w żyłach moich płynie twoja krew, która potrafi ci stawić opór... Strzaskalibyśmy się
nawzajem o siebie jak dwie szpady równej mocy, musiałbyś stać się synobójcą, aby odnieść
zwycięstwo.”
Czekając na ów dzień straszliwy ze spokojem, który Emil potrafił już sobie nakazać,
pozwalał, by ojciec wyładował utajony gniew w czczych napaściach na zacnego pana
Antoniego i jego wierną Janillę. Obojętnie przyjmował jego aluzje do niewiadomego
pochodzenia panny de Châteaubrun. Było mu wszystko jedno, czy w żyłach jej płynie krew
plebejska, i nie słuchał prawie tego, co pan Cardonnet mówił na ten temat. Poza tym uważał,
że uwłaczałby godności ojca Gilberty, gdyby starał się go bronić przed innymi zarzutami.
Uśmiechał się niemal jak męczennik, któremu zadają rany, on zaś odważnie stawia czoło
cierpieniu.
Pomimo całej tężyzny swego rozumu Cardonnet był w błędzie i popychał syna w przepaść
pochlebiając sobie, że z łatwością go powstrzyma, gdy Emil stanie już na jej skraju. Zdawało
mu się, że rozumie serce ludzkie, znał bowiem tajemnicę ludzkich słabostek; lecz ten, kto
widzi tylko nędzną stronę ludzi i rzeczy, wie również tylko połowę prawdy. „Ulegał mi w
ważniejszych sprawach, cóż znaczy taka miłostka” – pocieszał się przemysłowiec. Nie mylił
się; jeśli chodzi o miłostki, miał w nich doświadczenie, wielka miłość natomiast była dla
niego niedostępnym ideałem, nie potrafił więc przewidzieć, jakimi postanowieniami,
wzniosłymi czy też zgubnymi, zdolna jest natchnąć serce ludzkie.
Może zresztą i pan de Boisguilbault przyczynił się trochę do tego, że Emil ostygł w swym
zapale do spraw społecznych; jego lodowaty spokój niecierpliwił czasem młodziana;
najczęściej jednak przyznawał, że ten nieomylny prorok słusznie czyni cierpliwie znosząc
dzień dzisiejszy w przewidywaniu nieuniknionej przyszłości. Kiedy margrabia przemawiał do
niego w imię logiki idei rządzącej światem, matki ludzkiego losu, nie budził w nim gniewu
jak pan Cardonnet powołujący się na fałszywą i prostacką logikę faktów, przeciwnie –
uspokajał go i przekonywał. Jeżeli zaś kontrast ich charakterów zapalał szlachetny gniew w
duszy tego, który z nich dwóch bardziej był niecierpliwy, to wkrótce ten drugi, bardziej
opanowany, odzyskiwał równowagę znajdując w sobie ukryte siły, które pozwalały mu
prześcignąć w doskonałości samego siebie. Drwiny pana Cardonnet głęboko raniły Emila i

106

niemal skłaniały do przesadnego fanatyzmu. Wyższa mądrość pana de Boisguilbault godziła
Emila z sobą; czuł się dumny, że otrzymał sankcję z ust starca tak światłego i tak surowego w
sądach.
Ponieważ zgadzali się całkowicie, jeśli chodzi o zasady, dyskusje ich nie bywały nigdy
długotrwałe, a że komunizm był jedynym tematem, który mógł nakłonić margrabiego do
porzucenia właściwego mu lakonizmu, często więc obaj zapadali w marzące milczenie. A
jednak Emil nigdy nie nudził się w Boisguilbault. Piękno parku, biblioteka, a zwłaszcza
dyskretna, ale niewątpliwa radość, jaką okazywał margrabia na jego widok, sprawiały, że te
wizyty były dla niego miłym i cennym wypoczynkiem po bardziej palących wzruszeniach.
Nie zdawał sobie sprawy, że stwarza tu sobie nowe środowisko, bardziej odpowiadające jego
upodobaniom niż hałaśliwa fabryka i dom rodzicielski rządzony przez ojca z wojskowym
rygorem. Zamek Châteaubrun byłby mu jeszcze bliższym sercu ustroniem. Tam podobało mu
się wszystko bez zastrzeżeń: mieszkańcy, ruiny, nawet rośliny i zwierzęta domowe. Móc tam
spędzić życie wydawało mu się szczęściem równie niedościgłym jak dostanie się do nieba; po
przebudzeniu się zaś z tego snu, spadając z obłoków na ziemię, Emil czuł, że wstrząs jest
mniej gwałtowny, jeśli następuje w Boisguilbault, niż w Gargilesse. Była to jakby stacja
pomiędzy ziemią i niebem, pomiędzy rajem a czyśćcem. Przyjmowano go tak chętnie i dbano
o niego tak troskliwie, że czuł się tu jak u siebie. Zajmował się parkiem, porządkował książki
i brał lekcje jazdy konnej na wielkim dziedzińcu. Stary margrabia zaczynał powoli znajdować
upodobanie w towarzystwie Emila, a uśmiech jego bywał chwilami prawie radosny. Nie
wiedział jeszcze lub nie chciał tego przyznać, że ten młodzieniec staje mu się potrzebny i
wnosi ze sobą życie. Nieraz całymi godzinami zdawał się lekceważyć sobie tę pociechę; lecz
kiedy Emil miał już odjeżdżać i szybko wskakiwał na konia, gdyż chciał jak najprędzej
znaleźć się u podnóża góry, widział, że blada twarz margrabiego zmienia się nieznacznie, a
zwykłe westchnienie wywołane astmą staje się westchnieniem bólu i tajonego uczucia.
Zaczęło to być wreszcie oczywiste nawet dla Emila, który z każdym dniem uczył się
bieglej czytać z tej tajemniczej księgi, że starzec ma serce tkliwe i współczujące, że dręczy go
nieustanny żal, iż skazał się na samotność, i żeby powziąć taką decyzję, musiał mieć inne
powody niż chorobliwą ku temu skłonność. Emilowi zdawało się, że nadeszła chwila, by
wysondować tę ranę i zaproponować na nią lekarstwo. Imię Antoniego de Châteaubrun,
wymienione już niejednokrotnie na próżno, przebrzmiałe bez echa w milczącym parku,
powróciło mu na wargi i zatrzymało się na nich, tym razem z większym uporem. Margrabia
musiał wysłuchać go i odpowiedzieć.
– Mój drogi Emilu – rzekł tonem tak uroczystym, jakiego nigdy wobec niego nie używał –
możesz mi zrobić wielką przykrość, i jeśli to jest twoim zamierzeniem, wskażę ci najlepszy
sposób: mów mi o tej osobie, której nazwisko przed chwilą wymieniłeś.
– Wiem o tym – odrzekł młodzieniec – ale...
– Wiesz o tym! – zdziwił się pan Boisguilbault – a co, mianowicie?
Stawiając to pytanie zdawał się tak zagniewany, a jego wyblakłe oczy zabłysły tak
ponurym ogniem, że Emil, zdumiony, przypomniał sobie to, co margrabia powiedział mu o
swej rzekomej popędliwości, kiedy się widzieli po raz pierwszy, choć z tonu tych słów nasz
młodzieniec mógł wywnioskować, iż była to jedynie śmieszna przechwałka.
– Niechże mi pan odpowie! – odezwał się znów pan de Boisguilbault głosem mniej
cierpkim, lecz z uśmiechem pełnym goryczy. – Skoro pan zna powody mojej urazy, jak pan
śmie mi o niej przypominać.
– Jeśli są tak poważne – odpowiedział Emil – to widać ich nie znam, gdyż powody, o
których słyszałem, są tak błahe, że trudno mi teraz w nie uwierzyć widząc, jak bardzo pana
rozgniewałem.
– Błahe! błahe!... Co też panu powiedziano? Bądź szczery, nie staraj się mnie oszukać!

107

– Czyż kiedykolwiek dałem panu prawo posądzenia mnie o taką podłość jak kłamstwo? –
odparł Emil trochę rozgorączkowany.
– Panie Cardonnet – rzekł margrabia ujmując ramię młodzieńca ręką trzęsącą jak liść, co
lada chwila ma ulecieć, szarpany jesiennym wiatrem – sądzę, że nie zamierza pan czynić
sobie igraszki z mego cierpienia. Niechże pan mówi dalej, proszę mi powiedzieć wszystko, co
pan wie, skoro trzeba, bym tego wysłuchał.
– Wiem, co ludzie mówią, i nic poza tym. Powiadają, że zerwał pan przyjaźń datującą się
od dwudziestu lat z powodu jakiejś sarny. Jedno ze zwierząt, które pan oswajał dla zabawy,
wymknęło się z zagrody, pan de Châteaubrun zaś, spotkawszy je nieopodal pańskiej
rezydencji, zabił niebacznie. Popełnił, co prawda, wielką nieopatrzność, gdyż nie było saren
w tych stronach, mógł się więc łatwo domyślić, że to jedna z pańskich faworytek; pan de
Châteaubrun był jednak zawsze bardzo roztargniony; prawdę mówiąc, to wada, którą można
by wybaczyć przyjacielowi.
– A kto panu opowiedział tę historię? Pewnie on sam?
– Nigdy o tym nie mówił w mojej obecności; to Jan, cieśla; a więc jeszcze ktoś, o kim pan
nie pozwala wspominać, choć okazał mu wiele życzliwości, on to właśnie mi powiedział, że
nigdy nie słyszał, by pomiędzy panem a hrabią były jakieś inne powody do nieporozumień.
– A od kogóż miałby o tym słyszeć? Zapewne od tamtejszej służącej?
– Nie, panie margrabio. Służąca nigdy o panu nie mówi, tak samo jak jej pan. To, co panu
przed chwilą opowiedziałem, to wersja podawana przez chłopów.
– W tej opowieści tkwi ziarnko prawdy – ciągnął dalej pan de Boisguilbault po dłuższej
przerwie, a jak się zdawało, całkowicie odzyskał spokój. – Dlaczegóżby to miało pana dziwić,
Emilu? Czy nie wie pan, że starczy czasem jedna kropla, by przepełnić czarę?
– A jeśliby czara pańskiej goryczy składała się z samych tylko takich kropel, czyż
mógłbym nie dziwić się pańskiej drażliwości? Jedyna wada, jaką widzę w panu de
Châteaubrun, to jakieś odrętwienie i jakby stałe rozproszenie uwagi. Jeśli to tylko z powodu
owego roztargnienia lub niezręcznego zachowania jego obecność stała się panu nieznośną, nie
mogę dopatrzyć się w tym właściwej panu wyższej mądrości i tolerancji. Czyżbym więc był
cierpliwszy, ja, którego nazywa pan często wybuchającym wulkanem, gdyż roztargnienie
pana Antoniego śmieszy mnie raczej, niż gniewa i widzę w nim dowód szczerego serca i
naiwnej dobroduszności.
– Nie może pan sądzić o tych sprawach, Emilu – rzekł pan de Boisguilbault z pewnym
zakłopotaniem. – Sam bywam bardzo roztargniony i cierpię z powodu własnych błędów.
Dlatego widać nie znoszę błędów cudzych... Powiadają, że miłość karmi się sprzecznościami.
Dwóch głuchych lub dwóch niewidomych nudzi się ze sobą. Krótko mówiąc, dość miałem
tego człowieka! Niech mi pan już więcej o nim nie wspomina.
– Nie mogę uwierzyć, by ten rozkaz był nieodwołalny. Mój szlachetny przyjacielu, niechaj
gniew twój obróci się tylko przeciwko mnie, jeśli nie przestanę nalegać; nie mogę jednak
oprzeć się wrażeniu, że to przykre zerwanie jest jedną z głównych przyczyn pańskiego
smutku. W głębi serca wyrzuca pan sobie tę niesprawiedliwość i kto wie, czy to nie jest
istotne źródło pańskiej mizantropii? Z trudem przebaczamy innym, jeśli na dnie naszych
myśli tkwi coś, za co sami nie możemy się rozgrzeszyć. Jestem pewien i ośmielam się panu to
powiedzieć, że odczuwałby pan wielką ulgę, gdyby pan naprawił krzywdę, którą od tak
dawna wyrządza pan bliźniemu.
– Krzywdę, którą mu wyrządzam? A jakąż to wyrządziłem mu krzywdę? Czy zemściłem
się na nim? Czy go przed kim oczerniłem? Czy się poskarżyłem komu? Co pan wie o moich
dla niego uczuciach? Niech milczy, nieszczęsny! Popełni bowiem wielką niegodziwość, jeśli
będzie się skarżył na moje postępowanie.
– Nie skarży się na to, panie margrabio, boleje tylko nad utratą pańskiej przyjaźni. Ten żal
zakłóca mu sen i zaćmiewa czasem pogodę jego łagodnej, zrezygnowanej duszy. On również
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niechętnie wymawia pańskie nazwisko, lecz jeśli je przy nim wymienić, obsypuje pana
pochwałami, a oczy ma pełne łez. Ale jest jeszcze przy nim ktoś, kto więcej niż on sam cierpi
widząc jego ból, ktoś, kto pana szanuje i boi się pana, i nie śmie zwrócić się do niego z
błaganiem; ktoś, czyje uczucie i wdzięczność byłyby dobrodziejstwem w pańskim samotnym
życiu i podporą starości...
– Co pan chce przez to powiedzieć? – zapytał margrabia, boleśnie wzruszony. – Czy mówi
pan o sobie? Czy stawia pan taki warunek swojej dla mnie przyjaźni? Byłoby to ze strony
pana bardzo okrutne!
– Nie chodzi tu o mnie, bynajmniej – odpowiedział Emil. – Uczucie moje dla pana jest
zbyt głębokie i sympatia zbyt szczera, bym miał stawiać za nią jakąkolwiek cenę. Chodzi o
kogoś, kto zna pana tylko z moich opowiadań, ale kto odgadł szlachetność pańskiego
charakteru i oddaje sprawiedliwość pańskim zaletom; to osoba stokroć więcej warta ode mnie,
którą by pan pokochał miłością ojcowską, gdyby ją pan poznał; słowem, mam na myśli
anioła: pannę Gilbertę de Châteaubrun.
Ledwie Emil wymówił to nazwisko, które jak sądził, podziała w magiczny sposób, ujrzał,
że twarz margrabiego przerażająco się zmienia. Na wychudłych i pobladłych policzkach
wystąpiły purpurowe plamy; oczy wyszły z orbit, ręce i nogi wstrząsnął konwulsyjny dreszcz.
Chciał coś powiedzieć, ale z ust jego wydobył się tylko jakiś niezrozumiały bełkot. W końcu
zdołał wypowiedzieć te słowa:
– Dosyć, mój panie, dosyć, to za wiele... Niech pan się nigdy więcej nie poważy wymienić
przy mnie nazwiska t e j p a n n y !
I powstając ze skały w parku, gdzie scena ta się rozegrała, wszedł do szwajcarskiego
domku i gwałtownie zatrzasnął za sobą drzwi.

II

PORTRET

Emil przez kilka dni nie jeździł do Boisguilbault – cierpiał zbyt głęboko. Przykry i
niepojęty kaprys margrabiego drażnił go i gniewał. Rozważając jednak owo dziwne zajście
poczuł wielką litość dla tej chorej duszy, w której przy tak jasnym umyśle i tkliwym sercu
tliło jakieś zgubne szaleństwo, dla tej duszy ulegającej wybuchom nienawiści lub urazy
graniczącym z obłędem. Tylko w ten sposób mógł sobie nasz bohater wytłumaczyć owo
wstrząsające wrażenie, jakie wywarło na jego starym przyjacielu imię ukochanej Gilberty.
Odkrycie to tak go przeraziło, że nie czuł się na siłach czynienia dalszych, jak się przekonał,
daremnych starań i postanowił lojalnie powiadomić o tym pannę de Châteaubrun.
Wyruszył więc któregoś wieczora w stronę zamku, zdając sobie sprawę z poniesionej
porażki, i po raz pierwszy przybył tam pełen smutku. Miłość wszakże to czarodziejka, która
nieoczekiwanym dowodem łaski lub okrucieństwa obraca wniwecz wszelkie nasze
przewidywania. Zastał Gilbertę samą. Janilla była prawdopodobnie gdzieś w pobliżu, ale
oddaliła się od domu w pogoni za kozą, żadne zaś z nich nie wiedziało, gdzie się znajduje
ochmistrzyni i czy czekać na nią, czy też wyjść na jej spotkanie; mieli więc dostateczną
wymówkę, by zostać we dwoje. Gilberta zdawała się także nieco smutna. Nie potrafiłaby
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jednak wytłumaczyć, jak i dlaczego tak się stało, że po pięciu minutach spędzonych w
towarzystwie Emila rozwiały się ponure myśli, które ją dręczyły, gdy na niego czekała.
W Châteaubrun było już dawno po obiedzie; zgodnie ze starą tradycją jadało się tam o tej
porze co chłopi, a więc rano, w południe i po skończonej pracy, zwyczaj nader rozsądny dla
tych, którzy nie robią dnia z nocy. Emil przybył na zamek o zachodzie słońca, kiedy wszystko
pięknieje, nabiera powagi, a równocześnie jakby się uśmiecha. Miał wrażenie, że nie doceniał
dotychczas urody Gilberty, był tak oszołomiony, jak gdyby zobaczył ją po raz pierwszy, jak
gdyby od sześciu tygodni nie żył już w nieustannym zachwyceniu. Wyrzucał sobie, że nie
dostrzegł dotąd nawet w połowie bogactwa jej włosów, nawet setnej części czaru jej
uśmiechu, wdzięku ruchów, bezcennych skarbów spojrzenia. Chciał jej powiedzieć mnóstwo
ważnych rzeczy, lecz nic nie pamiętał w tej chwili. Mógł tylko patrzeć na nią i słuchać.
Wszystko, co mówiła, było tak niezwykłe, tak nowe dla niego! Jakże była wrażliwa na piękno
przyrody! Jak umiała wytłumaczyć doskonałość najdrobniejszych jej szczegółów! Jeśli mu
pokazywała kwiat, odkrywał w nim barwy, których subtelności lub przepychu nigdy dotąd nie
ocenił; jeśli zachwycała się niebem, nigdy jeszcze błękity nie wydały mu się tak piękne.
Krajobraz, który obejmowała wzrokiem, nabierał czarodziejskich własności i Emil nie potrafił
nic więcej powiedzieć ponad to: „Tak, istotnie, jakie to piękne!... Słusznie... tak, to prawda,
wszystko, co pani mówi, jest takie prawdziwe!” W duszy kochanków panuje jakieś rozkoszne
ogłupienie – wszystko znaczy dla nich tylko: kocham; próżno szukać innego wytłumaczenia
ich zgodności we wszystkim.
Gilberta wszelako, choć jeszcze mniej od Emila doświadczona, nie byłaby kobietą, gdyby
nie zdawała sobie jaśniej sprawy z własnych uczuć. Emil zaś kochał tak, jak się oddycha, nie
myśląc o tym, że w każdej chwili naszego istnienia wyłania się jakiś problem lub dzieje się
jakiś cud. Gilberta więcej zastanawiała się nad sobą i bardziej dziwiła się nieznanemu
uczuciu, które wtargnęło do jej serca. Po chwili usiłowała już nadać inny tok rozmowie, w ten
sposób bowiem nie mówiąc nic, mówili sobie zbyt wiele. Zagadnięty o pana Boisguilbault,
Emil musiał wyznać, że stracił wszelką nadzieję. Wyznanie to obudziło w nim na nowo cały
ból, począł gorzko narzekać na los, który pozbawił go jedynej sposobności przysłużenia się
panu de Châteaubrun i przypodobania się Gilbercie.
– Niechże się pan nie martwi – odpowiedziała dziewczyna z prostotą – jestem i tak
szczerze panu zobowiązana, gdyż pańskiej gorliwości i odwadze zawdzięczam spokój serca w
tej najważniejszej sprawie. Powiem panu, co mnie najgorzej dręczyło. Kiedy widziałam
wyniosły upór margrabiego i szlachetną pokorę mego ojca, wkradło mi się do duszy
nieznośne podejrzenie. Wyobrażałam sobie, że mój najlepszy ojciec mógł wyrządzić
margrabiemu – niechcący, rzecz prosta – jakąś poważną krzywdę, chciałam więc odkryć tę
tajemnicę, by móc za krzywdę zadośćuczynić. Byłabym to zrobiła, choćby za cenę życia...
Teraz wszakże...
– Teraz wszakże? Co teraz? – zapytał pan Antoni ukazując się nagle zza zakrętu
osłoniętego gąszczem dzikich krzewów i uśmiechając się z wrodzoną mu prostotą i ufnością.
– O czymże tak poważnym mówicie, do licha? I za cóż chcesz zadośćuczynić, choćby za cenę
życia, moje biedactwo. Widzę, Emilu, Gilberta wybrała pana za spowiednika, oskarża się, że
ze zbyt wielką złością zabiła muchę. Cóż to takiego? Opowiadajcie, tacy jesteście
zakłopotani, że aż mnie śmiech bierze. Czyżbyś przypadkiem miała jakieś sekrety przed
starym ojcem?
– Ach, nie, ojcze! Nigdy nie będę mieć przed tobą sekretów! – wykrzyknęła Gilberta
rzucając się na szyję panu Antoniemu i opierając policzek o jego ogorzałą twarz. – A więc
skoro podsłuchujesz nawet w ogrodzie, dowiesz się z konieczności, o co chodzi. Nawet
gdybyś miał coś do zarzucenia, pamiętaj, że nie masz prawa mnie za to ganić, wkradłeś się
bowiem w moją myśl i wytłumaczyłeś na swój sposób moje słowa. Powiem mu wszystko,
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panie Emilu, lepiej, żeby o tym wiedział. Ojcze kochany, trapi cię uraza, jaką żywi do ciebie
pan de Boisguilbault o jakiś drobiazg...
– Co u licha! Ty chcesz ze mną o tym mówić? I po co? Wiesz przecie, że mnie to zasmuca!
– wykrzyknął pan Antoni, którego pogodna twarz przybrała wyraz głębokiej alteracji.
– Trzeba o tym pomówić, skoro to już będzie po raz ostatni – odpowiedziała Gilberta. –
To, co chcę powiedzieć, będzie niemiłe, a jednak jestem pewna, że zdejmie ci ciężki kamień z
serca. Nie odwracajże głowy, ojczulku kochany, i nie miej zatroskanej miny, twojej Gilbercie
jest zaraz tak przykro! Wiem dobrze, że nie chcesz, bym wymieniała przy tobie imię
margrabiego; powiadasz, że mnie ta sprawa nie powinna obchodzić i że nie zrozumiem
przyczyny waszego zatargu. Ale, doprawdy, to przesada, traktujesz mnie jak małą
dziewczynkę, a ja jestem już w tym wieku, że potrafię odgadnąć twoje troski i może nawet cię
pocieszyć Pytałam się więc pana Cardonnet, który często widuje pana de Boisguilbault i który
zdobył sobie jego zaufanie w ważnych sprawach, jak jest margrabia obecnie do nas
usposobiony. Powiedziałam panu Cardonnet, że na to, by zdjąć ci z serca troskę, iż kiedyś
niechcący zraniłeś margrabiego, gotowa bym oddać życie... tak powiedziałam, prawda?
– A więc? – zapytał pan de Châteaubrun z niepokojem podnosząc do ust śliczną rękę córki.
– A więc – powtórzyła – pan Emil powiedział mi już na to, czego chciałam się dowiedzieć,
to znaczy, że pan de Boisguilbault ma nadal do nas straszną urazę, ale że nie powinniśmy się
tym przejmować, gdyż jest to uraza całkowicie bezpodstawna, i ty, ojcze, nie masz, dzięki
Bogu, powodu do robienia sobie żadnych wyrzutów. Byłam zresztą tego całkiem pewna,
kochany ojcze; bałam się tylko, czy czasem przez roztargnienie... ale pociesz się... choć wiem,
że weźmiesz do serca przykrą wiadomość o twoim dawnym przyjacielu... pan de
Boisguilbault jest bowiem istotnie tym, za jakiego uchodzi i z czym się musisz pogodzić... ten
nieszczęsny człowiek jest obłąkany.
– Obłąkany! – wykrzyknął pan Antoni z przerażeniem i bólem – naprawdę obłąkany? Czy
słyszał pan, że mówi od rzeczy, Emilu? Czy bardzo cierpi? Czy się na co skarży? Czy lekarze
stwierdzili jego szaleństwo? Och, to straszna dla mnie wiadomość!
I poczciwy pan Antoni padł na ławkę, na próżno starając się stłumić westchnienia. Jego
szeroka klatka piersiowa podnosiła się tak gwałtownie, jakby miała się rozerwać.
– Ach, mój Boże, widzi pan, jak on go jeszcze kocha! – zawołała Gilberta rzucając się
przed ojcem na kolana i obsypując go pieszczotami. – Ach, przebacz, ojcze! zrobiłam ci
przykrość, mówiłam bez zastanowienia! Niechże mi pan pomoże go pocieszyć, Emilu!
Emil drgnął, gdyż Gilberta pod wpływem wzruszenia zapomniała po raz pierwszy nazwać
go panem i zwróciła się do niego po imieniu. Ucieszyło go, że traktuje go jak brata, i w
tkliwym uniesieniu ukląkł także przed zacnym panem Antonim, któremu zdawała się grozić
apopleksja, tak był czerwony i zadyszany.
– Niech się pan uspokoi – rzekł Emil – do tego jeszcze nie doszło i mam nadzieję, nigdy
nie dojdzie. Pan de Boisguilbault nie jest chory, zachował pełnię władz umysłowych, zaś jego
mania, jeśli tak można nazwać uprzedzenie, które powziął do pańskiej rodziny, nie jest
niczym nowym; to ja tylko, zdumiony dziwactwem człowieka tak spokojnego i tak zawsze
wyrozumiałego, sądziłem, że wypływa ono z jakichś ważnych powodów, teraz jednak muszę
skonstatować, że jest to tylko objaw chwilowego szału, o którym zapomni, jeśli się go na
nowo nie rozdrażni, i że pan nie jest jedynym przedmiotem jego niechęci, są inni bowiem
ludzie, którym nie ma nic do zarzucenia i których nawet nie zna wcale, a którzy budzą w nim
takie samo uczucie grozy i chorobliwej odrazy.
– Tłumacz się jaśniej, drogi panie Emilu – rzekł pan Antoni zaczynając trochę lżej
oddychać. – Kto są ci inni?
– Więc, po pierwsze, Jan – odpowiedział Emil. – Wie pan przecież, że nie ma
najmniejszego powodu tak unikać jego widoku i że ten poczciwy człowiek sam zachodzi w
głowę, co margrabia ma mu do zarzucenia.
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– Istotnie, ani on, ani nikt inny nie może mu nic zarzucić; wiem jednak dobrze, o co go
podejrzewa... Mniejsza z tym! Jeśli chodzi tylko o Jana, margrabia nie jest bynajmniej
obłąkany, jest tylko niesprawiedliwy lub niesłusznie podejrzewa naszego przyjaciela cieślę.
Lecz wyperswadować mu owo niesłuszne podejrzenie jest równie niemożliwe, jak zasklepić
ranę, która krwawi mu w sercu. Biedny Boisguilbault! Ach, Gilberto, ja pierwszy oddałbym
życie za to, by mógł zapomnieć o przeszłości! Przestańmy o tym mówić.
– Jeszcze jedno słowo – powiedziała Gilberta – gdyż to słowo może cię oświecić, mój
drogi ojcze. Margrabia ma żal nie tylko do Jana Jappeloup, lecz i do mnie, do mnie, którą
zaledwie widział z daleka, z którą nigdy nie rozmawiał i na którą z całą pewnością nie ma
powodu się uskarżać. Ledwo usłyszał moje nazwisko (pan Cardonnet, który wspomniał o
mnie chcąc go uspokoić, może ci to potwierdzić), wybuchnął gniewem na nowo. Zaczął
trzaskać drzwiami, jakby wspomniano mu o jego śmiertelnym wrogu, i krzyczał: „Biada
panu, jeśli pan jeszcze kiedy się poważy wymienić przy mnie nazwisko tej panny!”
Pan Châteaubrun spuścił głowę i milczał dłuższą chwilę. Kilkakrotnie otarł grubą chustką
w niebieską kratę szerokie czoło zroszone potem. W końcu ujął ręce Gilberty i Emila w swoją
dłoń, nie zdając sobie sprawy, że je z sobą połączył, miał myśl tak dalece pochłoniętą czym
innym niż tym, by młodzi mogli się pokochać.
– Drogie dzieci – rzekł wreszcie – mieliście moje dobro na względzie, a zwiększyliście
tylko moje cierpienie; niemniej dziękuję wam za wasze dobre intencje. Chcę jednak, byście
mi oboje dali słowo, że nigdy już nie poruszycie tego tematu ani ze mną, ani pomiędzy sobą,
czy to w obecności Janilli, czy Jana, ani pan, Emilu, z panem de Boisguilbault. Nigdy,
słyszycie, nigdy! – dodał najbardziej uroczystym i najbardziej stanowczym tonem, na jaki
mógł się zdobyć.
Zwrócił się następnie już tylko do Emila i z coraz większym roztargnieniem przyciskając
jego dłoń do dłoni Gilberty rzekł wzruszony:
– Mój drogi panie Emilu, przez przyjaźń dla mnie popełnił pan rzecz wielce nierozważną.
Proszę sobie przypomnieć, że kiedy pan po raz pierwszy jechał do Boisguilbault, prosiłem
pana: „Niech pan tylko nie wymawia mojego nazwiska w tym domu, jeśli pan nie chce
zaszkodzić sprawie mego przyjaciela Jana.” No i w końcu zaszkodził pan mnie,
zapomniawszy o moich przestrogach. Nic więcej nie mogę panu powiedzieć ponad to, że pan
de Boisguilbault jest równie zdrów na umyśle, jak my wszyscy troje, i że jeśli jest
niesprawiedliwy wobec Jana i wobec mojej córki, którzy nie mogą odpowiadać za moje winy,
to dlatego, iż każdy jest skłonny przenosić swoją niechęć do wroga na jego przyjaciół i jego
bliskich. Pan de Boisguilbault byłby bardzo okrutny, gdyby mogąc czytać w moim sercu nie
chciał mi przebaczyć, ale jego zbyt wielki ból nie pozwala mu na to. Uszanuj więc ten ból,
panie Emilu, i nie nazywaj obłąkanym człowieka, którego nieszczęście zasługuje na pociechę,
jaką dać mu może pańska przyjaźń, i na wszelkie względy, do jakich pan jest zdolny. Musicie
mi więc obiecać, że nie będziecie z Gilbertą knuli spisków, by mi zapewnić spokój, gdyż
cokolwiek byście przedsięwzięli, obróciłoby się przeciwko mnie.
Emil i Gilberta przyrzekli ze drżeniem, pan Antoni zaś dodał jeszcze:
– Trudno, moje dzieci, bywają cierpienia, na które nie ma lekarstwa, i kary, które należy
znosić w milczeniu. Chodźmy teraz zobaczyć, czy Janilla odnalazła swoją kozę. Mam tu w
koszyczku brzoskwinie, które dla was zerwałem, widziałem bowiem Emila, jak szedł ścieżką,
i chcę go poczęstować nowalijką z moich starych drzew.
Pan Antoni odzyskał zwykłą sobie pogodę, co kosztowało go sporo wysiłku; przyszło mu
to jednak łatwiej niż Gilbercie, a nawet Emilowi. Nasz młodzieniec nie śmiał już szukać
wyjaśnień ani czynić dalszych prób; wszystko, co dotyczyło Gilberty, było mu święte,
wystarczyło więc, by pan Antoni zabronił mu powracać do tej sprawy, a starał się usunąć ją
ze swej myśli. Serce jego miało zresztą inne powody do niepokoju, a miłość zapuszczała w
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nim korzenie tak głęboko, że ulegał roztargnieniu w silniejszym jeszcze stopniu niż pan de
Châteaubrun.
Kiedy znalazł się znów sam na drodze do Gargilesse, w miejscu gdzie krzyżuje się z nią
gościniec do Boisguilbault, koń jego, który znał i lubił jednakowo obie siedziby, skierował się
w stronę Boisguilbault. Emil nie zauważył tego od razu, a gdy wreszcie to spostrzegł,
powiedział sobie, że Opatrzność widać tak chciała; od kilku dni zaniedbał samotnego starca,
którego obiecał kochać miłością synowską, i choćby miał doznać złego przyjęcia, winien nie
zwlekając pojechać do niego i starać się uzyskać przebaczenie. Nie zamknięto jeszcze na
dobre bram parku, kiedy znalazł się u stóp wzgórza. Wszedł więc i skierował się w stronę
szwajcarskiego domku licząc, że jeśli nie zastanie tam margrabiego, to doczeka się go, zanim
noc zapadnie.
Przywiązawszy Kruka do ganku na parterze zapukał delikatnie do drzwi, a że o zachodzie
słońca zerwał się lekki wietrzyk, wydało mu się, że słyszy wewnątrz jakiś szmer i słaby głos
margrabiego wzywający go, by wszedł. Było to tylko złudzenie i gdy otworzył drzwi,
przekonał się, że wewnątrz nie ma nikogo. Pan de Boisguilbault mógł jednak znajdować się w
głębi domu, w ukrytym pokoiku, gdzie zwykł zamykać się wieczorem. Emil zakaszlał, począł
przechadzać się po trzeszczących deskach podłogi, by ostrzec go o swoim przybyciu,
zdecydowany raczej oddalić się nie zobaczywszy margrabiego niż przestąpić próg pokoju,
dokąd wejście było zabronione wszystkim bez wyjątku.
Ponieważ najlżejszy nawet szmer mu nie odpowiedział, domyślił się, że margrabia jest
jeszcze w pałacu, i miał właśnie się tam udać, kiedy gwałtowniejszy podmuch wiatru
otworzył równocześnie okno i drzwi prowadzące w głąb mieszkania. Emil odwrócił się w tę
stronę myśląc, że stanie w nich pan de Boisguilbault, ale nikt się nie ukazał i Emil ujrzał
wnętrze niewielkiego gabinetu, gdzie w przeciwieństwie do starannie utrzymanych
apartamentów pałacu panował największy nieporządek. Emil bał się okazać niedyskretny,
gdyby tam wszedł, a nawet gdyby z daleka przyglądał się meblom ubogim i pospolitym oraz
rzucającym się w oczy pomieszanym w nieładzie książkom i szpargałom. Lecz mimo woli
uwagę jego przykuł naturalnej wielkości portret kobiety, zawieszony w głębi tej pustelni na
wprost wejścia, tak że niesposób było go nie dostrzec, pomijając już, że trudno było nie
spojrzeć na obraz tak piękny i pełen uroku. Dama była ubrana według mody Cesarstwa, lecz
jasnobłękitny, bogato haftowany szal kaszmirowy, zdrapowany na ramionach, zakrywał zbyt
krótką linię stanu psującą harmonię postaci. Uczesanie w loki, naśladujące naturalne
kędziory, było dość wdzięczne, jasne włosy zaś miały przepiękny złotawy odcień. Trudno
było sobie wymarzyć twarz delikatniejszą i bardziej pełną młodzieńczego uroku; była to
niewątpliwie pani de Boisguilbault i nasz bohater zapomniał o całym świecie wpatrując się
ciekawie w twarz kobiety, której życie i śmierć miały tak przemożny wpływ na losy
samotnika.
Portret wszakże rzadko daje nam właściwe pojęcie o charakterze oryginału i w większości
wypadków można śmiało powiedzieć, że najmniej podobny do danej osoby jest jej wizerunek.
Emil wyobrażał sobie, że margrabina musiała być blada i smutna; miał zaś przed sobą
wytworną piękność o łagodnym, lecz dumnym uśmiechu, w pozie pełnej szlachetności i jakby
tryumfalnej. Czy była taką przed – czy po ślubie? Albo może miała usposobienie całkiem
odmienne od tego, które jej przypisywał?
Jedno było pewne – była to zachwycająca postać, a że każdy napotkany obraz młodości i
urody przywodził mu od razu na myśl Gilbertę, począł więc porównywać oba typy kobiece i
powoli zaczęło mu się wydawać, że znajduje pomiędzy nimi pewne podobieństwo. Zmrok
zapadał, a że Emil nie śmiał się zbliżyć ani na krok do tajemniczego gabinetu, widział więc
już w końcu tylko niewyraźne kontury obrazu. Olśniewająca płeć i złociste włosy, jaśniejące
jeszcze w półmroku, wywołały w nim wkrótce tak silne złudzenie, że wydało mu się, iż ma
przed sobą portret Gilberty; wreszcie oczy zasnuła mu jakaś tajemnicza mgła pełna
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przelotnych iskier. Musiał przywołać na pomoc całą siłę woli, by przypomnieć sobie, że
pierwsze wrażenie, jedynie słuszne w takich razach, nie nasunęło mu ani jednego rysu
istotnego podobieństwa pomiędzy panią de Boisguilbault a panną de Châteaubrun.
Opuścił szwajcarski domek i nie spotkawszy nikogo w parku skierował się w stronę
pałacu. Ta sama cisza, taka sama pustka panowała na dziedzińcu. Wszedł po schodach w
wieżyczce, lecz Marcin nie zjawił się, by go zaanonsować ceremonialnym tonem, jakim
zawsze przemawiał, nawet zwracając się do jedynego, częstego tu gościa. Wszedł do salonu,
gdzie dniem i nocą zamknięte żaluzje utrzymywały głęboki mrok; ogarnąć go niejasny lęk,
jakby śmierć weszła do tego domu, i tak już pozbawionego życia; przebiegł następne pokoje i
znalazł wreszcie pana de Boisguilbault wyciągniętego na łóżku. Margrabia był blady i
nieruchomy jak trup. Ostatnie odblaski dnia napełniały pokój szarawą i smutną poświatą;
stary Marcin zaś, który wskutek głuchoty nie słyszał zbliżających się kroków Emila, podobny
był do posągu, gdy tak siedział u wezgłowia swego pana.
Emil podbiegł do łóżka i chwycił margrabiego za rękę – była rozpalona. Dwaj starcy
obudzili się równocześnie, jeden z gorączkowego snu, drugi z drzemki, w którą zapadł pod
wpływem zmęczenia lub bezruchu, i młodzieniec dowiedział się wkrótce, że chodziło o lekką
niedyspozycję. Jednakże ślady spustoszenia, jakie dwudniowa słabość pozostawiła na wątłym
i wyniszczonym ciele margrabiego, były dość niepokojące, jeśli chodzi o przyszłość.
– Ach, jak to dobrze, że pan przyszedł! – powiedział pan de Boisguilbault, słabo ściskając
dłoń Emila – umarłbym chyba z tęsknoty, gdyby mnie pan opuścił!
Marcin zaś, który nie usłyszał słów swego pana, ale któremu udzieliły się widać jego
myśli, powtórzył głośniej, niż sobie z tego zdawał sprawę:
– Ach, panie Emilu, jak to dobrze, że pan przyszedł! Pan margrabia tak za panem tęsknił!
Opowiedział potem, jak przedwczoraj, w chwili kiedy miał udać się na noc do
szwajcarskiego domku w parku, pan margrabia poczuł gorączkę i wyobraził sobie po prostu,
że umrze. Chciał się położyć do łóżka w tym właśnie pokoju, gdzie przecie nigdy nie sypiał, i
wydał takie dyspozycje, jakby już nie miał wstać. Noc była dosyć niespokojna i nazajutrz
margrabia powiedział: „Czuję się lepiej, to przejdzie, ale jestem zmęczony jak po długiej
podróży i muszę jakiś czas wypocząć. Potrzeba mi ciszy. Marcinie, mało światła, mało leków
i broń Boże lekarza. Oto moje rozkazy. Nic się nie bój.”
– A że nie mogłem pozbyć się strachu – ciągnął dalej stary famulus – pan margrabia
powiedział: „Nic się nie bój, poczciwcze, to jeszcze nie tym razem.”
– Czy pan margrabia jest skłonny do podobnych niedyspozycji? – dopytywał się Emil –
czy bywają poważne? czy długo trwają?
Zapomniał, że Marcin słyszy tylko głos swego pana, zresztą na znak margrabiego stary
sługa opuścił zaraz pokój.
– Pozwoliłem się wygadać głuchemu – powiedział pan de Boisguilbault – na nic by się
zdało mu przerywać. Niechże pan jednak nie ma mnie za tchórza, sądząc z jego opowiadania.
Nie boję się śmierci, Emilu; pragnąłem jej niegdyś gorąco, teraz czekam na nią ze spokojem.
Od dawna czuję, że się zbliża, ale idzie powoli, umrę tak, jak żyłem: bez pośpiechu.
Podlegam okresowym gorączkom, odbierają mi sen i apetyt, ale nikt tego nie spostrzega,
zostaje mi bowiem dość sił na to, by żyć. Nie wierzę w medycynę; nie odkryła jeszcze dotąd,
jak usunąć chorobę bez narażenia życia pacjenta. Niezależnie od formy jest to zawsze
empiryzm, wolę zaś upaść z woli Boga niż skakać w górę z woli człowieka. Tym razem
choroba powaliła mnie silniej niż zwykle, czułem, że moje władze umysłowe osłabły, i
przyznam ci się bez wstydu, Emilu, zrozumiałem, że nie mogę dłużej żyć sam. Starcy są jak
dzieci, tracą głowę, gdy zaświta im nowe szczęście; lecz gdy mają je utracić, nie pocieszają
się tak łatwo jak dzieci. Stają się znów starcami i umierają. Niech się pan nie przejmuje tym,
co panu powiedziałem: to gorączka czyni mnie tak wymownym. Kiedy wyzdrowieję, nie będę
już tak mówił, nie będę już nawet tak myślał; ale będę to wyczuwał instynktem poprzez moją
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apatię. Niech się pan nie czuje przez to przykuty do mojej smutnej starości. To takie obojętne,
czy będę żył rok krócej, czy rok dłużej i czy przyjazna ręka zamknie oczy tego, kto żył
samotnie. Skoro jednak pan wrócił – dziękuję! Nie mówmy o mnie, lecz o panu. Co pan robił
przez te wszystkie smutne dni?
– Mnie także było smutno, żem je przeżył z dala od pana – odpowiedział Emil.
– I to możliwe! Takim jest życie, takim jest człowiek. Samemu cierpieć zadając innym
cierpienie! To dowód wielkiej solidarności dusz.
Emil spędził dwie godziny przy margrabim; pan de Boisguilbault był serdeczniejszy i
bardziej wylewny niż kiedykolwiek. Nasz młodzieniec poczuł, że wzrasta w nim
przywiązanie do starca, i postanowił nie sprawiać mu więcej bólu. A kiedy żegnając się
wyrażał obawę, że chory zbyt długo i zbyt żywo z nim rozmawiał, margrabia odrzekł:
– Bądź spokojny, panie Emilu. Przyjdź jutro, a zastaniesz mnie na nogach. To nie wysiłek
męczy, to brak kogoś, przed kim można by się wywnętrzyć, wysusza w człowieku serce i
zabija.

III

TWIERDZA CROZANT

Istotnie, nazajutr margrabia był prawie zdrów i jadł śniadanie z Emilem. Nic już nie
zamącało tej dziwnej przyjaźni pomiędzy starcem i tak młodym człowiekiem, dzięki zaś
zapewnieniom pana de Châteaubrun przykra obawa, że ma do czynienia z obłąkanym,
przestała zakłócać urok, jaki Emil znajdował w towarzystwie pana de Boisguilbault. Zgodnie
z obietnicą daną panu Antoniemu, nigdy nie wymieniał jego nazwiska, wynagradzał to sobie
natomiast otwierając serce przed margrabią i odsłaniając mu wszystkie inne swoje tajemnice;
odczuwał nieodpartą potrzebę, aby opowiedzieć margrabiemu wszystko o swojej przeszłości,
dzielił się z nim planami na przyszłość, a co za tym idzie, zwierzył się z cierpień chwilowo
uśmierzonych, na które nieuchronnie był skazany, a które zadał mu już – i przy pierwszej
sposobności zada – opór ojca. Pan de Boisguilbault podtrzymywał Emila w jego zamiarze
okazywania ojcu szacunku i uległości; dziwiło go jednak, że pan Cardonnet tak bezwzględnie
tłumi słuszne dążenia syna, młodzieńca tak pracowitego i obdarzonego nieprzeciętnymi
zdolnościami.
Zamiłowanie do rolnictwa i wiedza, jaką Emil posiadał w tej dziedzinie, zdradzało
szlachetne i bezinteresowne powołanie, toteż margrabia myślał, że gdyby Opatrzność
obdarzyła go takim synem, mógłby wykorzystać za życia olbrzymią fortunę, którą
przeznaczał dla biednych, a której obecnie nie potrafił zużytkować. Toteż mimo woli
pomyślał z westchnieniem, że to wielka łaska nieba, jeśli można znaleźć w synu czy w
przyjacielu, słowem, w swoim a l t e r e g o płodne myśli i środki mogące dopomóc do
rzetelnego wypełnienia dzieła swego życia. Zarzucał wreszcie w duchu panu Cardonnet, że
chce obrócić na złe siły i zasoby, którymi Pan Bóg go obdarzył po to, by czynił dobrze;
wydawał mu się ślepym i upartym tyranem, stawiającym pieniądz ponad szczęście bliźnich i
własne, tak jakby człowiek był niewolnikiem dóbr materialnych, nie zaś przede wszystkim
sługą prawdy.
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Pan de Boisguilbault nie był jednak człowiekiem istotnie religijnym. Emil uważał nawet,
że jest pod tym względem zbyt oziębły. Kiedy margrabia mówił: „Wierzę w Boga” – sądził,
że to zwalnia go od powiedzenia: „Wielbię Boga.” Kiedy myśli jego zdobywając się na
najpotężniejszy wzlot, na jaki je było stać, wznosiły do nieba wezwania, które trudno było
nazwać modlitwą, lecz raczej hołdem, mówił wówczas Bogu: „Twoje imię jest Mądrość!”,
Emil zaś dodawał: „Twoje imię jest Miłość!” Starzec poprawiał go: „To przecie to samo” – i
miał słuszność. Emil nie znajdował na to argumentu; lecz w tym dążeniu do podkreślania
wspaniałej logiki i sprawiedliwości boskiej wyczuwało się w margrabim brak żarliwego
uniesienia, które Emil żywił w sercu dla niewyczerpanej dobroci Wszechmocnego. Ale za to
kiedy fakty, nędze, słabości ludzkie i wszystko zło skupione na tym padole zdawało się
pozornie przeczyć miłosierdziu Opatrzności i kiedy Emila ogarniało uczucie podobne do
zniechęcenia, stary logik górował nad nim wiarą. Nie wątpił nigdy; nie mógł wątpić. Na to,
żeby wiedzieć, nie potrzeba mu było widzieć, twierdził, że przejściowe klęski doczesne nie
zamącają w jego pojęciu moralnego ładu rzeczy wiecznych, tak jak wędrówki chmur
przesłaniających słońce nie zamącają ładu w przyrodzie. Jego rezygnacja nie była wynikiem
pokory czy miłości, przyznawał bowiem, że z osobistymi nieszczęściami pogodził się tylko
pozornie; w sprawach wszechświata jednak rządził się jakimś optymistycznym fatalizmem,
całkowicie różnym od wrodzonego pesymizmu, który stanowił najbardziej swoisty rys jego
umysłowości i charakteru.
– Patrz – mówił – logika jest we wszystkim! nieskończona w boskim dziele, jest niepełna i
nieuchwytna w każdej rzeczy, każda bowiem rzecz jest skończona w sobie, nawet człowiek,
choć to najwyższy odblask nieskończoności na tym małym świecie. Nikt z nas nie może
zrozumieć mądrości nieskończonej, chyba w sensie oderwanym, gdyż jeśli szuka w sobie i
dokoła siebie, nie może w żaden sposób uchwycić i stwierdzić jej istnienia. Nazywasz mnie
często logikiem – zgoda, kocham logikę i szukam logiki. Czuję ogromną jej potrzebę, i nie
zadowala mnie nic, co jest jej obce. Ale czyż jestem logiczny w moich czynach i w moich
popędach? Mniej niż ktokolwiek na świecie. Im bardziej siebie badam, tym większą
odkrywam w sobie przepaść sprzeczności, tym większy bezład i chaos. Jestem przecie tylko
cząstką tego, czym człowiek jest w ogóle; a im bardziej jestem nielogiczny we własnych
oczach, tym bardziej czuję boską logikę kierującą moją słabą głową, która zabłądziłaby bez
tej niebiańskiej busoli i uczyniłaby – cóż za szaleństwo! – wszechświat swym wspólnikiem,
odpowiedzialnym za własne jej kalectwo.
Pewnego razu pan de Boisguilbault zabrał Emila w pole; objechali konno rozległe dobra
margrabiego. Emil zdziwił się, że taki mały dochód dają tak bogate ziemie.
– Wszystkie te fermy wydzierżawione są po najniższej cenie – odrzekł margrabia – jeśli
kto nie potrafi sam poradzić sobie w obecnych warunkach ekonomicznych, najlepsze, co
może zrobić, to jak najmniej wyzyskiwać pracowitego rolnika. Ci ludzie są mi wdzięczni, jak
widzisz, i życzą mi długiego życia. Nic dziwnego! Myślą, że jestem bardzo dobry, choć nie
podoba im się moja twarz. Nie wiedzą, że nie kocham ich tak, jak oni to rozumieją, i że widzę
w nich jedynie ofiary, których nie mogę uratować, ale których katem być nie chcę. Wiem
doskonale, że gdyby nasze prawodawstwo rządziło się logiką, majątek ten powinien dawać
stokrotnie większe plony. Lżej znoszę moje troski, gdy o tym pomyślę, ale na to, by o tym
myśleć i sycić się pewnością, że majątek mój będzie kiedyś warsztatem wolnej pracy licznych
i rozumnych ludzi, nie powinienem oglądać go w stanie, w jakim jest obecnie, widok ten
bowiem mrozi mnie i zasmuca, toteż oszczędzam go sobie, jak mogę.
Istotnie, pan de Boisguilbault od dwóch lat już nie odwiedzał swoich ferm i nie objeżdżał
swoich dóbr. Decydował się na taką wyprawę tylko w razie nieodzownej konieczności.
Wszędzie witano go z oznakami szacunku i przywiązania nie pozbawionego domieszki
zabobonnej trwogi; bowiem jego samotne życie, zarówno jak i dziwactwa, urobiły mu w
pojęciu niektórych chłopów opinię czarodzieja. Nieraz podczas burzy mawiano smętnie:
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„Ach, gdyby to pan de Boisguilbault chciał odwrócić od nas grad! To przecie tylko od niego
zależy! Ale on zamiast zrobić to, co jest w jego mocy, szuka, czegoś, o czym nikt nie wie i
czego może nigdy nie znajdzie!”
– A więc, Emilu, powiedz, co byś zrobił z tym wszystkim, gdyby to do ciebie należało? –
zapytał margrabia po powrocie – woziłem cię na tę nudną lustrację tylko w tym celu, by zadać
ci to pytanie.
– Próbowałbym! – żywo odpowiedział Emil.
– Pewnie – ciągnął dalej margrabia – i ja bym próbował stworzyć prawdziwą wspólnotę,
gdyby to było możliwe. Ale próby moje byłyby daremne, poniósłbym porażkę. A może i ty
również?
– Co to szkodzi?
– Szlachetny i niedorzeczny okrzyk młodości: „Co to szkodzi przegrać, byle działać!”,
prawda? Ulegamy potrzebie czynu i nie widzimy przeszkód. A tymczasem przeszkody
istnieją, a wiesz, co najgorsze? Nie ma ludzi! Pod tym względem twój ojciec ma rację, że
powołuje się na fakt brutalny wprawdzie, ale nie dający się obalić. Umysły jeszcze nie
dojrzały, serca jeszcze nie gotowe. Widzę ziemię i widzę ręce do roboty, lecz nie widzę jednej
duszy oderwanej od rządzącego światem ja. Trzeba jeszcze trochę czasu, Emilu, by idea się
rozpowszechniła; to nie potrwa tak długo, jak sądzą niektórzy; ja tego już nie doczekam, ale
ty doczekasz. Cierpliwości zatem!
– A czyż czas może zrobić cokolwiek bez naszego udziału?
– Nie, ale też nic bez nas nie zrobi. Są okresy, że zamiast stosować ideę w praktyce, musi
nam wystarczyć nauczanie; ale przyjdzie czas, kiedy będzie można pogodzić jedno z drugim.
Czy czujesz się na siłach?
– W zupełności!
– Tym lepiej!... ja również w to wierzę!... A więc, Emilu, porozmawiamy którego dnia...
może niedługo, kiedy przyjdzie następny atak gorączki i puls mój będzie bił trochę szybciej
niż dzisiaj.
Dzięki takim rozmowom Emil łatwiej znosił godziny, których nie mógł spędzić u boku
Gilberty. Jednakże w przyjaźni z panem Boisguilbault odczuwał pewien brak: nie mógł z nim
mówić o ukochanej i przyznać się do swej miłości. Lecz miłość szczęśliwa ma w sobie nieco
pychy, dzięki czemu obywa się bez cudzych rad, i dla naszego bohatera nie nadeszła jeszcze
chwila, kiedy człowiek odczuwa potrzebę poskarżenia się komuś i znalezienia ucieczki przed
rozpaczą.
Na czym więc polegało jego szczęście? Pytasz o to, czytelniku? A więc przede wszystkim
kochał, to prawie wystarcza temu, kto naprawdę kocha. A poza tym wiedział, że jest kochany,
choć nigdy nie śmiał pytać i choć tym bardziej ona nigdy nie śmiałaby mu tego powiedzieć.
Tymczasem chmury gromadziły się na horyzoncie i Emil wkrótce poczuł, że zbliża się
burza. Któregoś dnia, kiedy opuszczał Châteaubrun, Janilla powiedziała:
– Niech pan nie przychodzi przez kilka dni, nie będzie nas w domu, mamy pewne sprawy
do załatwienia w okolicy.
Emil zbladł; zdawało mu się, że usłyszał wyrok, i ledwie starczyło mu sił, by zapytać,
kiedy rodzina powróci do swoich pieleszy.
– Czy ja wiem! – odpowiedziała Janilla – może pod koniec tygodnia. Zresztą ja
prawdopodobnie zostanę w domu; takie latanie po górach to już nie na mój wiek, będzie pan
więc mógł wstąpić po drodze dowiedzieć się, czy pan Antoni i jego córka już wrócili.
– A zatem pozwoliłaby pani, bym ją odwiedził? – rzekł Emil siląc się na uśmiech, by ukryć
śmiertelną trwogę.
– Czemu nie, jeśli panu przyjdzie ochota? – odpowiedziała staruszka odrzucając w tył
głowę z miną, w której podejrzliwy Emil dostrzegł lekki cień złośliwości. – Ja się nie
obawiam ludzkich języków!
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„Stało się – pomyślał Emil. – Widać zauważono moje zbyt częste wizyty i choć ani pan de
Châteaubrun, ani jego córka nie domyślają się niczego, Janilla postanowiła mi pokazać drzwi.
Ona ma tu nieograniczoną władzę! Nastąpiła przełomowa chwila.”
– Jeśli tak, panno Janillo – ciągnął dalej – odwiedzę panią jutro; z przyjemnością z panią
porozmawiam.
– Jak to się dobrze składa! – wykrzyknęła Janilla – i ja mam ochotę z panem pogawędzić.
Ale jutro muszę rwać len, liczę zatem na pana pojutrze. A więc postanowione, będę w domu
cały dzień, niech pan aby nie skrewi. Dobranoc, panie Emilu, pogadamy sobie od serca. No,
bo i ja przecie pana bardzo lubię.
Emil nie miał już wątpliwości: herod baba z Châteaubrun przejrzała jego uczucia. Jakiś
usłużny sąsiad wyraził zapewne zdziwienie, że go tak często widzi dążącego w stronę ruin.
Pan Antoni nie wiedział jeszcze o niczym, Gilberta także, gdyż oznajmiając mu o zamierzonej
krótkiej podróży hrabiego zdawała się nie przeczuwać, że Janilla każe jej towarzyszyć ojcu.
Zręczna ochmistrzyni zmyślnie uknuła swój plan: najpierw oddalić Emila, a potem dopiero
niespodziewanie zorganizować wyjazd Gilberty; chciała zyskać na czasie i opóźnić wybuch
uczuć naszego młodzieńca, co – jak przewidywała – lada dzień miało nastąpić.
„Trzeba będzie się oświadczyć – powiedział sobie Emil – i dlaczegoż miałbym się cofać
przed tym, co jest celem moich najskrytszych dążeń? Powiem tej wiernej opiekunce, powiem
ojcu, że kocham Gilbertę i ubiegam się o jej rękę... Poproszę o trochę czasu, bym mógł
zwierzyć się z tym memu ojcu i porozumieć się z nim co do wyboru zawodu, nie mam
bowiem dotąd żadnego; trzeba, żeby rozstrzygnęły się moje losy. Przewiduję ostrą walkę, ale
będę silny: kocham ją. Nie chodzi tu o mnie samego, będę więc miał niezłomną wolę, siłę
perswazji... zwyciężę.”
Pomimo tej wiary w siebie Emil spędził noc w straszliwej rozterce. Wyobrażał sobie
czekającą go rozmowę z Janillą i przewidywał z góry pytania i odpowiedzi, znał bowiem
dobrze niewzruszoną postawę i szczerość energicznej kobietki. „Ależ, mój panie (odpowie
mu z pewnością), niech pan przede wszystkim pomówi z ojcem i uzyska jego zgodę; po co
zakłócać spokój pana Antoniego warunkowymi oświadczynami i niepewnym jeszcze
projektem? Tymczasem niech pan przestanie tu bywać albo bywa bardzo rzadko; nikt nie jest
obowiązany domyślać się pańskich zamiarów, Gilberta zaś nie należy do tych dziewcząt,
które by chciały pana wysłuchać, zanim zdobędzie pewność, że może być pańską żoną.”
Obawiał się w dodatku, że Janilla, obdarzona wielce trzeźwym umysłem, uzna możliwość
uzyskania zgody pana Cardonnet za mrzonkę i zabroni mu częstych wizyt, zanim nie
przedstawi jej przekonującego dowodu, że ojciec pozostawia mu swobodny wybór w tym
względzie.
Nie ulegało więc najlżejszej wątpliwości, że Emil powinien najpierw wypowiedzieć walkę
ojcu i postąpić zależnie od jej wyników; a tymczasem jak najrzadziej bywać w Châteaubrun,
póki nie zaświta mu nadzieja zwycięstwa, albo – gdyby stracił wszelką nadzieję – nie
zakłócać próżnymi oświadczynami spokoju rodziny de Châteaubrun, oddalić się, wreszcie –
wyrzec się Gilberty...
To wszakże nie mogło się pomieścić w głowie Emila. Łatwiej dziecku pogodzić się z
myślą o śmierci niż prawdziwie zakochanemu młodzieńcowi wyrzec się ukochanej kobiety.
Toteż Emil wyobrażał sobie raczej, że w oczach ojca palnie sobie w łeb, niż podda się jego
woli. „Dobrze – mówił sobie – nie później jak jutro pomówię z tym straszliwym tyranem, a
pomówię z nim w taki sposób, że będę mógł potem stanąć w Châteaubrun z podniesionym
czołem.”
A jednak nazajutrz Emil nie tylko nie poczuł się zbrojny w całą siłę woli, lecz przeciwnie,
tak wyczerpała go bezsenność i serce jego przepełniał taki smutek, że nie zaczął rozmowy z
ojcem w obawie, iż okaże się słabym.
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Czyż bowiem może być boleśniejsze przebudzenie, niż kiedy dusza, pogrążona w
rozkosznym śnie, stanie nagle wobec okrutnej rzeczywistości? Uczyniwszy ze swego uczucia
świętą tajemnicę, wstydliwie ukrywaną przed samym sobą, wyjawić nagle ową miłość
istotom, które nie tylko jej nie zrozumieją, lecz nią może nawet wzgardzą? Wyznając swoją
miłość ojcu czy też Janilli – trzeba otworzyć serce pełne nieśmiałych tęsknot i czystych
upojeń przed sercem obcej kobiety lub też przed sercem ojcowskim, lecz od dawna już
niezdolnym z nim współczuć. O jakimże innym, wznioślejszym marzył rozwiązaniu! Czyż
nie Gilberta, pierwsza i jedyna na świecie, sama z nim w obliczu Boga, powinna przyjąć do
duszy święte słowa miłości, w chwili gdy wymkną się z jego ust? Świat i zasady honoru,
zimne i nieubłagane w takich razach, miały więc odrzeć jego nieskalaną namiętność ze
wszystkiego, co w niej było czyste i wzniosłe? Cierpiał głęboko i zdawało mu się, że całe
wieki goryczy dzielą jego wczorajsze marzenia od ponurego dnia, który się dla niego
rozpoczął.
Wsiadł na konia, by jechać jak najdalej, szukać w zupełnej samotności owego spokoju i
rezygnacii, niezbędnych, by stawić czoło pierwszemu starciu. Chciał uciec od Châteaubrun,
lecz znalazł się przed bramą zamku nie wiedząc jak i kiedy. Przejechał mimo, nie odwracając
głowy, i zaczął wspinać się pod stromą górę, skąd chłostany podmuchem burzy zobaczył po
raz pierwszy ruiny przy świetle błyskawic. Poznał skały, wśród których schronił się z Janem
Jappeloup, i trudno mu było uwierzyć, że zaledwie dwa miesiące upłynęły od chwili, kiedy
się tam znalazł, z tak lekkim sercem, taki opanowany, tak odmienny od tego, jakim jest
dzisiaj. Skierował się w stronę Eguzon, chcąc odbyć raz jeszcze całą drogę, którą wówczas
przebrnął i którą odtąd ani razu nie przejeżdżał. Lecz zaledwie ujrzał pierwsze domy, widok
przyglądających mu się ciekawie mieszkańców wywołał w nim takie samo uczucie lęku i
mizantropii, jakiego mógłby doznać pan de Boisguilbault w podobnym wypadku. Skręcił
raptownie w lewo w zacienioną i mroczną drogę i ruszył nią bez celu przed siebie.
Owa kapryśna, lecz pełna uroku droga, wijąca się to wśród potężnych skał, to poprzez
świeżą murawę, to znów przez piaszczyste wydmy, wysadzona starymi kasztanami o
popękanych pniach i potężnych korzeniach, zawiodła go na rozległe pustkowie; jechał
tamtędy powoli, rad, że znalazł się wreszcie sam w odludnym miejscu. Droga biegła przed
nim już to zygzakowato, już to faliście po łagodnych pagórkach, poprzez rozłogi zarośnięte
janowcem i wrzosem, poprzez piaszczyste wzgórza przecięte strumykami płynącymi bez
wyraźnego koryta i bez wyraźnego kierunku. Od czasu do czasu zrywała się spod nóg konia
kuropatwa, zimorodek przemykał jak strzała, muskając powierzchnię trzęsawiska i
przecinając powietrze smugą ognistej czerwieni i lazuru.
Po godzinnej jeździe, wciąż pogrążony w myślach, spostrzegł, że droga się zwęża, zagłębia
w zarośla, wreszcie niknie pod kopytami wierzchowca. Podniósł wzrok i ujrzał przed sobą, za
głębokimi wąwozami i przepaściami, ruiny zamku Crozant, sterczące w niebo jak włócznie, z
ponad dziwnie wyzębionych skalistych szczytów, rozsianych na tak rozległej przestrzeni, że
trudno je było objąć okiem.
Emil zwiedzał już kiedyś tę ciekawą fortecę, ale dostał się tam krótszą drogą, a przy tym
teraz zbytnio pochłaniały go myśli, by się dobrze orientować, nie wiedział więc przez chwilę,
gdzie się znajduje. Trudno o miejsce bardziej odpowiadające stanowi jego ducha niż ta dzika
przyroda i te opuszczone ruiny. Zostawił konia przy pierwszej z brzega chacie i zszedł pieszo
wąską ścieżką, której granitowe stopnie prowadziły aż do łożyska potoku. Wspiął się potem
znowu po podobnej ścieżce i znalazł się wśród ruin, gdzie pozostał przez kilka godzin,
pogrążony w rozpaczy, którą widok miejsca tak groźnego, a tak wspaniałego zarazem,
podniecał chwilami aż do szaleństwa.
Pierwsze wieki feudalizmu niewiele wzniosły fortec tak niedostępnych jak Crozant. Góra,
służąca jej za podstawę, opada dwiema prostopadłymi ścianami do wąwozów, na dnie których
płyną rwące rzeki: Creuse i Sédelle. Łączą się one za skalistym cyplem i skacząc po
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olbrzymich kamieniach napełniają wąwóz nieustannym hukiem. Dziwaczne zbocza gór jeżą
się zewsząd od podłużnych szarych głazów, gdzieniegdzie zwisających nad potokiem jak
stalaktyty lub sterczących z dna przepaści jak olbrzymy. Szczątki murów tak dalece przybrały
kształt i barwę skał, że w wielu miejscach trudno rozróżnić je z daleka. Nie wiadomo, co za
śmiałek powziął pierwszy myśl założenia tu twierdzy i skąd czerpał tragiczne natchnienie: od
przyrody czy od ludzi, niesposób bowiem wyobrazić sobie, by na takim tle rozgrywać się
mogło co innego niż sceny nieubłaganej zemsty i wiecznej rozpaczy.
Zwodzony most, mroczne galerie służące do wypadów i podwójny mur obronny ze
śladami wież i bastionów czyniły tę fortecę niezdobytą, póki nie weszły w użycie armaty. A
jednak historia twierdzy odgrywającej tak ważną rolę w wojnach średniowiecza jest prawie
nieznana. Niejasna tradycja przypisuje założenie jej wodzom Saracenów, którzy rzekomo
wiele lat się tu utrzymali. Panujące w tej okolicy długotrwałe i ostre mrozy niszczą co roku
resztki fortyfikacji, które kule skruszyły, a które czas stopniowo obracał w proch. Jednak że
olbrzymia czworokątna wieża, istotnie podobna do twierdz saraceńskich, wznosi się jeszcze
pośrodku, lecz podkopana od podstaw, grozi co chwila zawaleniem, jak wszystkie pozostałe
jeszcze mury. Wieże, z ocalałą już tylko jedną ścianą, przypominające ostre cyple skał, górują
nad szczytami stożkowatych pagórków, a dokoła nich zawodzą złowrogo i nieustannie całe
chmary drapieżnych ptaków. Nie można obejść fortecy nie narażając się na
niebezpieczeństwo. W wielu miejscach nie ma wcale ścieżki i noga ślizga się nad przepaścią,
na dnie której rzeka mknie w rozszalałym pędzie.
Jednakże zbliżającego się do twierdzy wroga można było dostrzec tylko z wysokości wież
obserwacyjnych, gdyż dalszy widok kryły piętrzące się dokoła nagie skały. Teraz wapniste
zbocza owych skał pękają odsłaniając urodzajne ziemie i pozwalając rosnąć pięknym
drzewom, które jednak osiągnąwszy pewną wysokość, często bywają wyrywane z korzeniami
przez wezbrane wody. Kilka kóz, mniej dzikich niż pasące je wynędzniałe dzieci, czepia się
ruin i ugania śmiało nad przepaściami. Wszystko to razem tchnie majestatycznym smutkiem i
tak olśniewa bogactwem niespodziewanych efektów, że oko malarza nie wie, na czym
wpierw spocząć, fantazja zaś dekoratora usunęłaby część tego nadmiaru strachu i grozy.
Emil spędził tu kilka godzin, pogrążony w chaosie wahań i sprzecznych uczuć. Głód go
pożerał, wyruszył bowiem z domu o świcie, on zaś nie zdawał sobie sprawy z fizycznego
cierpienia, które pogarszało jeszcze stan moralnej rozpaczy. Leżąc na skale, widział sępy
krążące nad głową i rozpamiętywał tortury Prometeusza, kiedy uszu jego dobiegł odległy
dźwięk męskiego głosu. Drgnął, gdyż głos ten wydał mu się znajomy. Zerwał się i pobiegł
nad skraj przepaści. Wówczas w przeciwległym wąwozie ujrzał trzy postacie zstępujące po
spadzistej ścieżce. Pierwszy szedł mężczyzna w bluzie i szarym szerokoskrzydłym kapeluszu
i od czasu do czasu odwracał się, by zalecić ostrożność tym, którzy szli za nim; był tam mały
wiejski chłopak prowadzący osła za cugle, na ośle tym zaś siedziała kobieta w jasnoliliowej
sukni i bardzo skromnym słomkowym kapeluszu.
Emil podbiegł na ich spotkanie nie troszcząc się, czy Janilla coś powiedziała, czy będą się
mieli przed nim na baczności i czy dozna chłodnego przyjęcia. Biegł w podskokach, odbijając
się jak kamień strącony ze stromego zbocza ku przepaści. Leciał prosto przed siebie jak na
skrzydłach; jednym susem przesadził strumień, który hucząc groźnie pienił się z bezsilną
wściekłością na oślizłych głazach. Wreszcie nasz bohater wylądował na drugim brzegu,
prosto w otwarte ramiona zacnego pana de Châteaubrun, i odebrał z rąk Sylwina Charasson
cugle niepozornego wierzchowca Gilberty. Powitał go jej łagodny uśmiech, jej żywy
rumieniec, daremnie hamowany błysk radości w oczach. Janilli nie było – widać nic nie
powiedziała.
O, jakże słodką jest radość po przebytym smutku! i jakże szybko miłość odzyskuje czas
stracony na cierpienie! Emil nie pamiętał już o dniu wczorajszym i nie myślał o jutrze. Kiedy
znalazł się znów wśród ruin Crozant, wiodąc tryumfalnie swoją ukochaną, począł rwać
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gałęzie krzewów, których mógł dosięgnąć, i rzucać je pod nogi osła, tak jak niegdyś
Hebrajczycy rzucali palmy pod nogi mizernego wierzchowca, na którym jechał ich boski
władca. A potem wziął Gilbertę w objęcia, by postawić ją na skrawku najpiękniejszej
murawy, jaki zdołał wybrać, choć mogła się doskonale obyć bez takiej pomocy i sama
zeskoczyć z niskiego i łagodnego osiołka. Emil nie był już teraz nieśmiały. Ogarnęło go
szaleństwo; i gdyby pan Antoni nie należał do najmniej przenikliwych ludzi na świecie,
zrozumiałby, że nie można marzyć o poskromieniu tej rozegzaltowanej namiętności, tak jak
nie można wstrzymać biegu potoków górskich i stłumić ich grzmienia.
– Hej! – wykrzyknął pan Antoni – umieram z głodu i zanim dowiem się, jakim trafem
spotkaliśmy pana tak w samą porę, chciałbym usłyszeć coś o śniadaniu. Nie przeraża nas
nieoczekiwany gość, gdyż Janilla obładowała nas zapasami. Otwieraj sakwę, nicponiu –
rzucił Sylwinowi – ja zaś zajrzę do worka przytroczonego z tyłu siodła. Emil tymczasem
pobiegnie do tych chat opodal i wzmocni nasze zapasy razowego chleba. Trzymajmy się w
pobliżu rzeki, jest tu doskonała woda źródlana, jeżeli się ją pije w małych ilościach z hojnym
dodatkiem wina.
Wkrótce rozłożono na trawie wiejskie śniadanie. Gilbercie służył za talerz duży liść
komonicy, ojciec jej zaś krajał porcje jakimś mieczem, o którym mówił, że to jego scyzoryk
kieszonkowy. Emil przyniósł nie tylko chleb, ale trochę mleka dla Gilberty i dzikich wisien,
które uznano za doskonałe, gdyż cierpkość ich zaostrzała jeszcze apetyt. Sylwin usiadł
niczym małpa na pochyłym pniu drzewa i otrzymał porcję nie mniejszą niż inni. Jadł z tym
większym smakiem, że jak twierdził, nie czuł na sobie oka panny Janilli, która z wyrzutem
zdawała się liczyć każdy kęs. Emil szybko zaspokoił głód. Choć wyśmiewamy się z
bohaterów powieści, którzy nigdy nic nie jedzą, jest pewne, że zakochani nie cieszą się
zazwyczaj wielkim apetytem i że pod tym względem powieści są równie prawdziwe jak
życie.
Jakimż upojeniem było dla Emila, gdy sądząc, że zobaczy Gilbertę surową i nieufną,
odnalazł ją taką jak wczoraj: pełną szlachetnej lekkomyślności i beztroski! Jakże kochał pana
Antoniego za to, że był niezdolny do podejrzeń i że zachował tak wylewny humor! Emil
nigdy jeszcze nie czuł się tak wesół, nigdy też nie widział piękniejszego dnia niż ten blady
ranek wrześniowy ani miejsca pełniejszego pogody i czaru niż ponura twierdza Crozant. I los
chciał właśnie, że Gilberta włożyła dziś tę samą, jasnoliliową suknię, której od tak dawna nie
widział, a która przypominała mu dzień, kiedy to zakochał się w niej bez pamięci.
Dowiedział się, że hrabia z córką zamierzają odwiedzić krewnych w Clabière, po drodze
do Argenton, gdzie mieli spędzić dwa dni; nie zastawszy nikogo postanowili zrobić
wycieczkę do Crozant i zabawić tam do wieczora, a było dopiero południe. Emilowi zdawało
się, że ma przed sobą wieczność. Po śniadaniu pan Antoni wyciągnął się w cieniu krzewów i
zasnął głębokim snem. Kochankowie zaś w towarzystwie Sylwina wybrali się na przechadzkę
dokoła twierdzy.
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IV

NOCLEG PANA ANTONIEGO

Paź z Châteaubrun śmieszył przez chwilę młodą parę swoją naiwnością; po chwili jednak
czując potrzebę ruchu pogonił kozy, omal nie poczubił się z pastuszkami, ale wkrótce zawarł
z nimi zgodę i zaczęli się razem bawić rzucaniem płaskich kamyków nad brzegiem Creuse,
podczas gdy Emil i Gilberta szli wzdłuż Sedelli, po drugiej stronie góry zamkowej.
Ponieważ w wielu miejscach potok wyżłobił podstawę skały, musieli to wspinać się w
górę, to znów schodzić w dół, to skakać po wystających z wody głazach, co nie przychodziło
im bez wysiłku i narażania się na niebezpieczeństwo. Ale młodość lubi przygodę, miłość zaś
w nic nie wątpi. Jakaś szczególna Opatrzność czuwa nad jedną jak i nad drugą i nasi
zakochani wyszli zwycięsko ze wszystkich opałów: Emil drżał, kiedy unosił w górę lub
otaczał ramieniem Gilbertę, nie strach jednak, lecz całkiem inne uczucie wywoływało to
drżenie. Gilberta śmiała się, by ukryć zmieszanie lub je rozproszyć.
Była silna, zręczna, śmiała – jak nieodrodne dziecię gór; a jednak to zwalczanie
nieustannych przeszkód zmęczyło ją trochę i wkrótce padła zdyszana na mech nad szumiącą
wodą: kapelusz rzuciła na trawę, musiała bowiem upiąć włosy, które rozplotły się i spływały
jej na ramiona.
– Niech pan zerwie mi tę piękną naparstnicę, co tam rośnie – powiedziała Emilowi licząc,
że zdąży się tymczasem uczesać.
On pobiegł, lecz wrócił tak prędko, że zastał ją jeszcze okrytą płaszczem złotych włosów,
które jej drobne rączki z trudem starały się spleść w jeden gruby warkocz. Stojąc nad nią
podziwiał te skarby, które ona odrzucała w tył ruchem zniecierpliwionym raczej niż dumnym;
byłaby od dawna obcięła ten kłopotliwy ciężar, gdyby pan Antoni i Janilla nie oparli się temu
stanowczo. W tej chwili jednak wdzięczna im była, że jej tego wzbronili, gdyż choć nie była
zalotna, spostrzegła, że Emil stracił głowę z zachwytu, ona zaś nie zrobiła nic, by ów zachwyt
wzbudzić. Jeśli piękność odnosi czasem tryumfy, którymi miłość bezwiednie się rozkoszuje,
to zwłaszcza wtedy, gdy są one mimowolne i niespodziewane. Tak piękne włosy mogły być
naprawdę zadośćuczynieniem dla kobiety brzydkiej – u Gilberty był to jeszcze jeden hojny
dar natury.
Trzeba przyznać, że Gilberta, tak jak ojciec, była raczej pracowita niż zręczna, a zresztą
pogubiła po drodze wszystkie szpilki, toteż ciężki węzeł, zbyt pospiesznie spięty na karku,
rozplótł się dwukrotnie i zsunął aż do kostek. Emil nie odrywał od niej oczu; Gilberta tego nie
widziała, czuła to jednak, tak jakby jego płomienne spojrzenie ogniem przesycało powietrze.
Wkrótce owładnęło nią zmieszanie tak silne, że aż przesłoniło jej radość, wreszcie, jak to
miała we zwyczaju, usiłowała żartem rozproszyć obustronne wzruszenie.
– Chciałabym, żeby te włosy były m o j e , obcięłabym je i wrzuciła na dno rzeki.
Nadarzała się sposobność odpowiedzenia na to pięknym komplementem; Emil z niej nie
skorzystał. Jakież słowa zdołałyby wyrazić miłość, którą nosił w sercu dla tych przepięknych
włosów? Nigdy ich jeszcze nie dotknął, choć umierał z pragnienia. Żeby to uczynić, rozejrzał
się dokoła ukradkiem. Łańcuch skał i krzewów osłaniał ich oboje przed światem. Żadne oko
ludzkie nie mogło ich dojrzeć z wysokości gór. Rzekłbyś, Gilberta wybrała ten zakątek, by
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wodzić Emila na pokuszenie, tymczasem nie przyszło to nawet na myśl niewinnemu
dziewczęciu; nie przypuszczała także, że mogło jej grozić z jego strony jakieś
niebezpieczeństwo.
Emil stracił głowę: bezsenność, strach, ból i szczęście rozpaliły mu ogień w żyłach. Ukląkł
przy Gilbercie i drżącą ręką ujął pasmo tych nieposłusznych włosów, widząc zaś, że zadrżała,
wypuścił je mówiąc:
– Zdawało mi się, że to osa, ale to tylko ździebełko mchu.
– Przestraszył mnie pan – odpowiedziała Gilberta potrząsając głową – myślałam, że to
wąż. Ręka Emila przylgnęła wszakże do tych włosów i nie mogła się od nich oderwać. Pod
pozorem, że chce pomóc Gilbercie w poskromieniu rozwianych promieni, które wiatr
przekornie porywał, dotknął ich chyba ze sto razy, aż wreszcie ukradkiem podniósł je do ust.
Gilberta jakby tego nie spostrzegła i szybko nakładając kapelusz na wciąż jeszcze rozsypujące
się włosy wstała i na pozór od niechcenia:
– Zobaczymy, czy ojciec się nie obudził – powiedziała.
Drżała jednak; raptowna bladość starła żywe kolory z jej policzków, serce jej biło, jakby
miało pęknąć; zachwiała się i bojąc się upaść, oparła się o skałę. Emil był już u jej nóg.
Co mówił do niej? Nie wiedział sam, echa zaś ruin Crozant nie zachowały jego słów.
Gilberta nie dosłyszała ich wyraźnie; w uszach jej szumiał potok zagłuszony stokroć
silniejszym tętnieniem krwi w żyłach. Miała wrażenie, że skała w konwulsyjnym drżeniu
kołysze się nad jej głową. Nie mogła uciekać, nogi odmawiały jej posłuszeństwa, zresztą
wcale nie myślała o ucieczce. Daremnie uciekalibyśmy przed miłością; jeśli już wkradła się
do duszy, trzyma się jej mocno, idzie za nią wszędzie. Gilberta nie wiedziała, że w miłości
bywają gorsze niebezpieczeństwa niż oddanie swego serca; istotnie tylko takie
niebezpieczeństwo groziło jej u boku Emila. Jednakże było to niebezpieczeństwo i tak
dostatecznie wielkie, a zawrót głowy, o który przyprawiało, pełen był nieodpartych rozkoszy.
Gilberta nie umiała mu odpowiedzieć inaczej niż powtarzać z żalem i smutkiem:
– Nie, nie, nie trzeba mnie kochać.
– To znaczy, że mnie pani nienawidzi? – zapytał Emil.
A Gilberta odwracając głowę nie miała odwagi kłamać.
– Więc jeśli mnie pani nie kocha – mówił dalej – cóż szkodzi pani, że ja ją kocham? Niech
mi wolno będzie to wyznać, nie mogę bowiem dłużej ukrywać swoich uczuć. Pani są one
obojętne, a wszak nie lękamy się tego, co mamy w pogardzie. Muszę pani o tym powiedzieć,
bo jeśli się oddalę, jeśli nie będziemy się widywali, niech się pani dowie chociaż, dlaczego
tak jest; dlatego że umieram z miłości do pani, że straciłem sen, zdolność do pracy, że
odchodzę od zmysłów, że zdolny byłbym może wkrótce wyznać panu de Châteaubrun to, co
pani w tej chwili wyznaję. Wolę, by to pani kazała mi iść precz, niż by miał mi to powiedzieć
kto inny. Niech mnie pani wypędzi, ale musi mnie pani wpierw wysłuchać, dławi mnie moja
tajemnica: kocham panią, Gilberto, umieram z miłości!
Emil miał serce tak wezbrane uczuciem, że wybuchnął łkaniem.
Gilberta chciała odejść, lecz po paru krokach usiadła i zaczęła płakać. We łzach ich było
wszakże więcej szczęścia niż goryczy. Toteż Emil zbliżył się wkrótce, by ją pocieszyć, i sam
również doznał pociechy, gdyż wyrażała mu swoje obawy słowami pełnymi tkliwości:
– Jestem biedną dziewczyną – mówiła – a pan jest bardzo bogaty i ojciec pana, jak
powiadają, myśli tylko o powiększeniu swej fortuny. Pan nie może się ze mną ożenić, ja zaś
nie mogę myśleć o małżeństwie w tych warunkach, w jakich się znajduję. Byłby to niezwykły
przypadek, gdybym spotkała człowieka równie ubogiego jak ja, a który by odebrał pewne
wykształcenie, nigdy więc nie liczyłam na podobny traf. Od najmłodszych lat powiedziałam
sobie, że powinnam pogodzić się z losem, znosić go z godnością, która polega na tym, by nie
zazdrościć innym, wyrobić w sobie skromne upodobania, zająć się uczciwą pracą. Nie myślę
więc wcale o małżeństwie, musiałabym bowiem, chcąc znaleźć męża, wyrzec się może w
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pewnej mierze moich zasad. Proszę posłuchać, powiem panu wszystko; Janilla od kilku dni
wbiła sobie w głowę coś, co mnie bardzo martwi. Chce, żeby mój ojciec szukał dla mnie
męża.
Szukać męża – czy to nie wstyd? Jakie to upokarzające! Czy można sobie wyobrazić coś
wstrętniejszego? Ta poczciwa, szczerze nam oddana kobieta nie może zrozumieć mego oporu,
a że ojciec miał jechać do Argenton po odbiór swojej szczupłej renty, zażądała nagle dziś
rano, by zabrał mnie z sobą i przedstawił kilku swoim znajomym. Oboje nie potrafimy
sprzeciwiać się Janilli, wyruszyliśmy więc; ale mój ojciec, dzięki Bogu, nie ma pojęcia, jak to
się szuka męża, a ja się już postaram, żeby o tym zapomniał, i cała wyprawa nie doprowadzi
do niczego. Widzi pan więc, panie Emilu, że nie należy starać się o pannę, która nie ma
złudzeń i która chce pozostać w panieństwie bez żalu i wcale się tego nie wstydząc. Sądziłam,
że pan to zrozumiał i że przyjaźń pańska nigdy nie zamąci mego spokoju. Proszę więc
porzucić tę szaloną myśl, która panu przemknęła przez głowę, niech pan uważa mnie tylko za
siostrę, która zapomni o wszystkim, jeśli pan obieca, że będzie ją kochał miłością spokojną i
czystą. Po cóż miałby pan przestać nas widywać? Byłoby nam bardzo przykro – i ojcu, i
mnie!
– Byłoby pani przykro, Gilberto? – podchwycił Emil – dlaczego pani płacze mówiąc mi
słowa tak zimne? Albo pani nie rozumiem, albo pani coś przede mną ukrywa. Czy mam pani
powiedzieć, czego się domyślam? Że pani nie ma dla mnie dość szacunku ani zaufania, by
wierzyć moim słowom. Pani mnie ma za szaleńca, który mówi o swej miłości bez wiary i bez
sumienia. Zdaje się pani, że można mnie potraktować jak dziecko, któremu się mówi: „Nie
rób tego więcej, a nie będę się już gniewać.” A jeśli sądzi pani, że kilkoma słowami zimnego
rozsądku można stłumić poważne uczucie, jest pani sama dzieckiem, Gilberto, i nie ma pani
dla mnie w głębi serca ani krzty uczucia. Mój Boże! Czy to możliwe! Te oczy, które unikają
mego wzroku, ta ręka, która mnie odpycha... byłażby to pogarda czy niedowierzanie?
– A czemu miałabym wierzyć? – odrzekła Gilberta starając się ukryć ból, jaki sprawiły jej
te wyrzuty – czyż mogę zamykać oczy na różnicę naszej sytuacji majątkowej, czyż mogę
wpłynąć na zmianę losu?
– I to wszystko? Gilberto, powiedz mi, że to wszystko!
– A czy to nie dosyć? czy myśli pan, że mogłabym go pokochać mając pewność, że
prędzej czy później będzie pan należał do innej? W moim pojęciu miłość to wieczność
przeżyta we dwoje; dlatego też wyrzekając się małżeństwa musiałam wyrzec się miłości.
– I ja to tak rozumiem, Gilberto! Miłość to wieczność przeżyta we dwoje! Nie pojmuję
nawet, by śmierć mogła położyć jej kres. Czyż nie wyraziłem tego wszystkiego mówiąc:
„Kocham panią”? Ach, okrutna Gfberto, nie zrozumiałaś mnie lub nie chcesz zrozumieć!
Gdyby mnie pani kochała, nie wątpiłaby pani we mnie. Nie mówiłaby mi pani: „jestem
biedna”, nie pamiętałaby pani o tym, tak jak ja o tym nie pamiętam.
– Ach, mój Boże! Emilu! Ufam panu, wiem, że jest pan równie jak ja niezdolny do
jakiegokolwiek wyrachowania. Lecz powtarzam raz jeszcze: czy jesteśmy silniejsi od losu, od
woli pańskiego ojca na przykład?
– Tak, Gilberto, tak, jesteśmy silniejsi od wszystkich, jeśli... się kochamy!
Powtarzanie dalszego ciągu tej rozmowy byłoby rzeczą zbędną. Nie zdołalibyśmy streścić
nawrotów lęku i zniechęcenia, kiedy Gilberta, odzyskując rozsądek, a więc wpadając w
rozpacz, wskazywała przeszkody i zdradzała dumę pozbawioną wszelkiej wyniosłości, lecz
dość silną, by przełożyć wieczną samotność nad upokarzającą walkę z pychą bogactwa.
Moglibyśmy przytoczyć, jakimi argumentami Emil starał się przywrócić jej ufność, ile w
słowach jego przebijało honoru i prawości. Nie bylibyśmy jednak w stanie powtórzyć
najsilniejszych argumentów, tych, na które Gilberta nie umiała znaleźć odpowiedzi, my zaś
nie umielibyśmy przelać ich na papier; argumenty te bowiem oparte były całkowicie na
gorącym entuzjazmie i naiwnej pantomimie. Kochankowie nie są tak elokwentni jak wielcy
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mówcy, zaś słowa ich, spisane, nie miałyby żadnego znaczenia dla tych, dla których nie były
przeznaczone. Gdybyśmy przypomnieli sobie na zimno, jak błahe słowo przyprawiało nas o
utratę zmysłów, nie potrafilibyśmy tego zrozumieć i drwilibyśmy sami z siebie. Jednakże ton
głosu, spojrzenie znajduje w namiętności źródło magicznej siły, i Emil wkrótce zdołał
wytłumaczyć Gilbercie to, w co sam święcie wierzył w tej chwili: że nie ma nic prostszego i
łatwiejszego niż ich małżeństwo, a więc jest rzeczą słuszną i konieczną, by się kochali ze
wszystkich sił.
Szlachetna dziewczyna była zbyt upojona miłością, by podejrzewać Emila o zarozumiałość
i zuchwalstwo. Zapewniał ją, że zwalczy prawdopodobny opór ojca, Gilberta zaś znała pana
Cardonneta tylko trochę ze słyszenia. Emil ręczył, że jego czuła matka stanie po ich stronie, i
ta myśl dodawała Gilbercie otuchy. Wkrótce podzielała już wszystkie jego złudzenia,
postanowili więc, że Emil pomówi najpierw z własnym ojcem, zanim zwróci się do pana de
Châteaubrun.
Dziewczyna ambitna lub samolubna byłaby przezorniejsza. Postawiłaby twardsze warunki,
zanimby wyznała swoją miłość. Nie zgodziłaby się na spotkanie z ukochanym, dopóki tenże
nie oświadczy się formalnie o jej rękę. Lecz Gilbercie ani w głowie była podobna
przezorność. Żywiła w sercu jakieś niebiańskie uczucie, bezgraniczny szacunek i wiarę w
słowa ukochanego. Jedno ją tylko dręczyło: że stanie się powodem niepokoju i smutku w
rodzinie Emila, gdy ten wyzna wszystko rodzicom. Przestała wątpić w zwycięstwo, skoro
zapewniał, że je osiągnie, lecz cierpiała na samą myśl walki i chciałaby odsunąć jak najdalej
tę straszną chwilę.
– Niech pan posłucha – powiedziała z anielską naiwnością – nic nas nie zmusza do
pośpiechu; jesteśmy szczęśliwi i dość młodzi na to, by zaczekać. Obawiam się, że pański
młody wiek wzbudzi zasadniczy i słuszny sprzeciw ojca; ma pan zaledwie lat dwadzieścia
jeden i można żywić obawy, czy pan dostatecznie rozważył swój wybór, dość dobrze poznał
charakter swojej narzeczonej. Jeśli zażądają, by pan zaczekał, jeśli poproszą o czas do
namysłu, niech się pan zgodzi na wszystko. Choćbyśmy się mieli pobrać dopiero za kilka lat,
cóż to szkodzi, bylebyśmy się mogli widywać, tym bardziej że nie mamy chyba powodu sobie
nawzajem nie ufać, prawda?
– Pani jest święta! – odrzekł Emil całując kraj jej szala – będę godny pani!
Kiedy powrócili na miejsce, gdzie został pan Antoni, zobaczyli, że się oddalił i rozmawia
ze znajomym młynarzem, zaczekali więc na niego u podnóża wielkiej wieży. Godziny
upływały im szybko jak sekundy, a jednak były wypełnione treścią – jak wieki. Ileż sobie
zdążyli powiedzieć! a ileż jeszcze sobie nie powiedzieli! Wreszcie radość, że patrzą na siebie,
że się rozumieją i kochają, zapłonęła w nich z taką mocą, iż ogarnęła ich szaleńcza wesołość;
podskakując jak młode koźlęta, wzięli się za ręce i poczęli biec po stromych stokach
potrącając kamienie, które staczały się w głąb przepaści, tak upojeni nieznaną dotąd gorączką,
że jak dzieci nieświadomi byli niebezpieczeństwa. Emil roztrącał stosy kamieni lub z
rozmachem przeskakiwał przez nie; zdawał się brać za bary z losem. Gilberta nie bała się ani
o niego, ani o siebie, śmiała się na cały głos, wykrzykiwała i śpiewała jak skowronek, nie
myśląc już o tym, by zapleść rozwiązane na wietrze włosy, które chwilami spowijały ją całą
niby ognistą zasłoną. Kiedy ojciec zaszedł ją znienacka, w uniesieniu rzuciła mu się na szyję i
uściskała tak mocno, jakby chciała przelać w niego całą radość, którą wezbrała jej dusza.
Szary kapelusz poczciwca spadł w tym gwałtownym uścisku i potoczył się na dno wąwozu.
Gilberta pomknęła za nim jak strzała, Antoni zaś, przerażony jej wybrykiem, pobiegł ratować
córkę. Obojgu groziło poważne niebezpieczeństwo, lecz Emil ich wyprzedził, chwycił
kapelusz w locie i kładąc go na głowę pana Antoniego chwycił z kolei w objęcia czułego ojca.
– Hosanna! – wykrzyknął pan Antoni zmuszając ich do powrotu na mniej niebezpieczny
występ skalny – rad jestem, że witacie mnie z taką radością, ale też napędziliście mi niemało
strachu! Cóż to, spotkaliście po drodze diabelską kozę, co tak czaruje ludzi wzrokiem, że
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biegają i skaczą jak szaleni? Czy to górskie powietrze tak ci uderzyło do głowy, córeczko? To
i dobrze, ale się tak nie narażaj! Co za rumieńce! Jakie błyszczące oczy! Widzę, że trzeba cię
częściej zabierać na przechadzkę, nie masz dość ruchu w domu. Byłem o nią nawet
niespokojny ostatnimi czasy, wie pan, panie Emilu? Nic nie jadła, za dużo czytała; gdyby tak
dłużej trwało, byłbym te wszystkie pańskie książki wyrzucił przez okno. Na szczęście dziś to
minęło bez śladu, a skoro tak, mam ochotę zawieźć ją do Saint-Germain Beauprè. To warto
zobaczyć, spędzimy tam dzień jutrzejszy i jeśli pan zechce nam towarzyszyć, zabawimy się
setnie. Cóż pan na to, panie Emilu? Wielkie rzeczy! zajedziemy o dzień później do Argenton,
prawda, Gilberto? I zatrzymamy się tam może tylko jeden dzień?
– A gdybyśmy tak wcale tam nie pojechali! – odpowiedziała Gilberta skacząc z radości. –
Jedźmy do Saint-Germain, ojcze, nigdy tam jeszcze nie byłam. Cóż to za wspaniały pomysł!
– Jesteśmy już na pół drogi – rzekł pan de Châteaubrun– a jednak na nocleg musimy
wstąpić do Freysselines, bo tu nawet nie ma co o tym marzyć. Zresztą Freysselines i
Confolens też są godne widzenia. Drogi tu nieświetne, trzeba będzie wyruszyć przed
zmrokiem. Panie Charasson, pójdź no dać owsa naszej starej Latarni; biedna szkapa lubi
podróżować, to dla niej jedyna sposobność, żeby najeść się do syta; osła odprowadź do Vitra,
gdzieśmy go pożyczyli, a potem poczekasz na nas z „taczkami” i koniem pana Emila po
tamtej stronie rzeki. Będziemy tam za dwie godziny.
– Ja zaś – powiedział Emil – napiszę słówko do mojej matki, choćby ołówkiem, żeby się
nie niepokoiła moją nieobecnością; znajdzie się chyba chłopiec, który pójdzie z listem?
– Wysłać tak daleko któregoś z tych małych dzikusów? Nie będzie to łatwa sprawa. Ale
jak Boga kocham, mamy szczęście, jeśli się nie mylę, jest tu właśnie ktoś od państwa.
Emil odwrócił się i ujrzał Konstantego Galuchet, sekretarza swego ojca, który, rzuciwszy
surdut na trawę i owiązawszy głowę chustką od nosa, zamierzał założyć przynętę na wędkę.
– Jak to, panie Konstanty, przychodzi pan aż tu łowić kiełbie? – zapytał Emil.
– Ach nie, proszę pana – odpowiedział Galuchet z poważną miną. – Żywię nadzieję, że uda
mi się tu złapać pstrąga!
– Ale zamierza pan dziś wieczór wrócić do Gargilesse?
– Z całą pewnością, proszę pana. Nie byłem potrzebny pańskiemu ojcu, zwolnił mnie więc
na cały dzień, ale jak tylko z pomocą boską złapię pstrąga, opuszczę to szkaradne miejsce.
– A jeśli pan nic nie złapie?
– Będę jeszcze bardziej przeklinał myśl, która mnie skusiła iść taki opętany kawał drogi,
żeby zobaczyć podobną ruderę! Cóż to za ohyda, proszę pana! Czy można sobie wyobrazić
bardziej ponurą okolicę i zamek w bardziej opłakanym stanie? I wierzyć tu podróżnikom!
Opowiadają, że to takie wspaniałe, że nie można mieszkać nad brzegiem Creuse i nie
zobaczyć Crozant! Chyba że będą ryby w tej rzece, inaczej, niech mnie powieszą, jeśli się
jeszcze kiedy dam nabrać. Ale nie mam zaufania do tej ich rzeki; przezroczysta woda wcale
się nie nadaje do łapania ryb na wędkę, a od tego nieustannego szumu głowa mi pęka.
Dostałem już migreny.
– Widzę, że spacer się panu nie udał – powiedziała Gilberta. Po raz pierwszy zobaczyła
komiczną postać Galucheta i jego prozaiczne i pogardliwe sądy pobudzały ją do śmiechu. – A
jednak przyzna pan chyba, że te ruiny są bardzo efektowne, a w każdym razie oryginalne!
Czy wszedł pan aż na tę wielką wieżę?
– A niechże mnie Bóg broni, proszę pani! – odpowiedział Galuchet, któremu pochlebiało,
że Gilberta pyta go o zdanie. Patrząc na nią wytrzeszczał swe okrągłe, szeroko rozstawione
oczy pod kępką płowych, zrośniętych brwi, co dość dziwnie wyglądało. – Widzę stąd całe
wnętrze tej rudery, przezroczyste to jak latarnia, i nie sądzę, by warto było ryzykować
złamanie karku.
Po czym, biorąc uśmiech Gilberty za aprobatę swego zjadliwego szyderstwa, dodał tonem,
który jak mu się zdawało, był krotochwilny i dowcipny:
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– Ładna okolica, słowo daję! Nawet perz tu nie rośnie! Jeśli ci królowie Maurów nie mieli
lepszego pomieszczenia, to winszuję, ale nie zazdroszczę. Dziwny gust mieli ci ludzie i w
ogóle... jakież to musiały być cudaki! Pewnie chodzili w sabotach i jedli palcami.
– Jest to niezmiernie pouczający komentarz historyczny – szepnął Emil Gilbercie, która
gryzła rożek chusteczki, by nie roześmiać się głośno z pociesznej miny i nadętego tonu pana
Galuchet.
– Widzę, że z pana wielki kpiarz – powiedziała Gilberta. – Ma pan zresztą do tego pełne
prawo, przyjechał pan z Paryża, gdzie wszyscy ludzie są dowcipni i mają piękne maniery, a
trafił pan tu pomiędzy dzikusów.
– Nie mogę tego powiedzieć w tej chwili – odparł Galuchet rzucając pięknej Gilbercie
zabójcze spojrzenie: bardzo mu przypadła do gustu – ale mówiąc szczerze okolica jest nieco
zacofana. Ludzie są tu tacy niechlujni. Proszę tylko spojrzeć na tych chłopców: bose to,
obdarte! W Paryżu wszyscy mają buty, a kto nie ma, ten w niedzielę siedzi w domu.
Wstąpiłem do jednej chaty, żeby coś zjeść: był tylko razowy chleb, którego by nawet pies nie
zjadł, i kozie mleko śmierdzące kozłem. Że też ci ludzie nie wstydzą się takiego sknerstwa!
– A może są zbyt biedni, by żyć inaczej? – zapytała Gilberta, oburzona arystokratycznymi
tonami, które nadawał sobie pan Galuchet.
– Raczej zbyt leniwi – odparł zaskoczony tą uwagą, która jemu nie przyszła do głowy.
– Skąd pan o tym wie? – zagadnęła go znów Gilberta z oburzeniem, którego nie potrafił
sobie wytłumaczyć.
„Ta panienka jest bardzo przekorna – pomyślał – ale podoba mi się jej rezolutna minka.
Gdybym z nią dłużej porozmawiał, przekonałbym ją, że nie jestem prowincjonalnym gapą.”
– Można śmiało powiedzieć – szepnął znów Emil do Gilberty, podczas gdy Galuchet
szukał pod kamieniami robaków, by je założyć na wędkę – zobaczyła pani skończonego
prostaka.
– Obawiam się, że jest jeszcze bardziej głupi niż naiwny.
– Dajcie spokój, dzieci, zbytnioście niewyrozumiali – upomniał ich zacny pan Antoni. –
Przyznaję, ten chłopiec pięknością nie grzeszy, ale to podobno dobry człowiek, pan
Cardonnet go bardzo chwali. Jest uczynny i parę razy zaofiarował mi swoje usługi. Podarował
mi nawet kiedyś bardzo dobrą wędkę, taką, jakiej tu dostać nie można. Na nieszczęście
zgubiłem ją już w drodze do domu; najlepszy dowód, jaka była cenna, że Janilla dała mi
prawie taką samą burę jak wtedy, kiedy zgubiłem kapelusz. Panie Galuchet – dodał
podnosząc głos – obiecał mi pan kiedyś przyjść z wędką w nasze strony. Ja tam zbytnio nie
dokuczam rybom, nie jestem tak cierpliwy jak pan, dlatego też może pan u mnie coś złowić.
Liczę więc na pana w najbliższych dniach; zjemy najpierw śniadanie, a potem zaprowadzę
pana na dobre miejsce; jest tam obfitość kleni, a to niełatwa zdobycz dla wędkarza.
– Pan jest zbyt łaskaw – odpowiedział Galuchet – przyjdę z pewnością której niedzieli,
skoro mnie pan tak obliguje.
I zachwycony, że zdobył się na piękny frazes, Galuchet ukłonił się jak mógł najzgrabniej i
oddalił się obiecując powiadomić rodziców Emila.
Gilbertę korciło trochę, by zrobić wymówkę ojcu za ten nadmiar życzliwości, okazanej tak
niezdarnej i niesympatycznej figurze; lecz miała w sobie także zbyt wiele przychylności dla
ludzi, toteż zapomniała zaraz o swojej niechęci, po chwili zaś przestała o nim myśleć,
zwłaszcza że dziś nic nie było w stanie zachmurzyć jej pogodnego nastroju.
Radość przepełniająca serce kochanków sprawiła, że wszystkie przygody, jakie czekały ich
do końca tej podróży, wydały się im miłe i pocieszne. Stara klacz pana Antoniego, zaprzężona
do wehikułu, który był czymś na kształt otwartej kariolki, słusznie nazywanego „taczką”,
dokazała cudów zręczności i dobrej woli, by dowieźć ich szczęśliwie po karkołomnych
drogach na nocleg. Wehikuł ów mógł pomieścić trzy osoby; Sylwin Charasson siedział
pośrodku i „z fantazją” (było to jego ulubione wyrażenie) powoził spokojną Latarnią.
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Przeraźliwe wstrząsy pozbawionego resorów wózka nie wzruszały bynajmniej Gilberty i jej
ojca, nawykłych do niewygód i otrzaskanych z każdą pogodą i najgorszą drogą. Emil jechał
konno na przedzie, ostrzegając ich i pomagając wysiąść tam, gdzie przejazd był zbyt
niebezpieczny. Kiedy zaś wydostawali się na miękkie piaski odludnych wydm, cofał się i
jechał za nimi, by móc rozmawiać, a zwłaszcza patrzeć na Gilbertę.
Żaden elegant z Lasku Bulońskiego, zapuszczając wzrok w głąb lśniącego powozu swej
królującej urodą damy serca, nie był ani tak zachwycony, ani tak dumny jak Emil, który
towarzyszył pięknej, uwielbianej dzieweczce wiejskiej poprzez nieutarte szlaki tego
pustkowia, w świetle pierwszych gwiazd. Mogła jechać w jednokonnym wózku ciągnionym
przez starą szkapę czy wspaniałą karocą, mogła być odziana w morę i aksamit czy też
spłowiałą perkalową sukienkę – nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Poprzez podarte
rękawiczki przezierały czubki różowych paluszków opartych o poręcz wózka. Nie chcąc
zniszczyć odświętnego szala, złożyła go i trzymała na kolanach, dzięki czemu widać było jej
nieosłoniętą smukłą i giętką kibić. Łagodny wietrzyk wieczorny zdawał się pieścić namiętnie
jej alabastrową szyję. Oddech Emila łączył się z tym lekkim powiewem i jechał tak nasz
bohater niby niewolnik przywiązany do rydwanu zwycięzcy.
W pewnej chwili, wskutek nieuważnej jazdy Sylwina, „taczka” zatrzymała się raptownie i
koń Emila omal nie uderzył w nią łbem. Fanfaron oparł łapę o stopień, dając znać w ten
sposób, że jest zmęczony i chce, by go wzięto do wózka. Pan Antoni zsiadł i chwyciwszy go
za skórę na karku rzucił na fartuch kariolki, gdyż biedne psisko nie miało już dość
sprężystych mięśni, by skoczyć tak wysoko. Gilberta tymczasem głaskała nozdrza Kruka i
rozczesywała drobną rączką fale jego czarnej grzywy. Emil poczuł, że serce zabiło mu
gwałtownie, jak gdyby magnetyczny prąd przekazywał mu tę pieszczotę. Omal nie
wypowiedział głośno refleksji o szczęściu, jakie spotkało Kruka, w słowach równie naiwnych
jak te, do których byłby zdolny w podobnym wypadku pan Galuchet, lecz potrafił zapanować
nad sobą. Człowiek rozumny jest tak szczęśliwy, gdy czuje, że głupieje w podobny sposób!
Było już zupełnie ciemno, kiedy dojechali do Freysselines. Drzewa i góry stanowiły już
tylko zwartą, ciemną ścianę, skąd dolatywał majestatyczny i uroczysty pomruk potoku.
Rozkoszne zmęczenie i chłód wieczorny wprawiły Emila i Gilbertę w jakiś czarowny półsen.
Mieli przed sobą cały dzień jutrzejszy, cały wiek szczęścia.
Oberża, w której zatrzymali się na nocleg, najlepsza we wsi, posiadała tylko dwa łóżka w
dwóch oddzielnych izbach. Postanowiono, że Gilberta zajmie lepszy pokój, pan Antoni zaś
ulokuje się w drugim z Emilem: wezmą po jednym materacu. Kiedy jednak przyszło co do
czego, przekonano się, że jest tylko jeden materac w każdym łóżku, Emil więc z dziecięcą
radością poszedł spać na słomę do stodoły. Sylwin był bardzo nierad z takiego obrotu sprawy,
paziowi z Châteaubrun groził bowiem podobny los. Młodzian ów lubił wygody, szczególnie
w podróży. Przywykły towarzyszyć swemu panu we wszystkich jego wyjazdach,
wynagradzał sobie wówczas twarde warunki życia, na jakie skazywała go Janilla w
Châteaubrun, jedząc i sypiając poza domem, jak mu się podobało. Pan Antoni, choć sobie z
niego dworował z rubaszną wesołością, pozwalał mu na wszystkie kaprysy i był właściwie
jego niewolnikiem, choć traktował go jak Murzyna. Toteż Sylwin udawał tylko, że czyści
konia i zaprzęga wózek, w rzeczywistości to jego pan machał zgrzebłem i podnosił hołoble.
Jeśli chłopiec zasypiał powożąc, pan Antoni przecierał oczy, podnosił lejce i wolał sam
walczyć ze snem niż obudzić swego pazia. Jeśli na kolację trafiła się im tylko jedna porcja
mięsa: „Podzielisz się kośćmi z Fanfaronem” – zwykł mówić w takich razach pan Antoni
Sylwinowi, który pożerał oczami ów przysmak, lecz poczciwiec, sam nie zdając sobie z tego
sprawy, ogryzał tylko kości, a najlepsze kęski zostawiał dla Sylwina. Toteż szczwany
chłopiec znał swego pana i im więcej groził mu post, czuwanie i ciężka praca, tym bardziej
liczył na swą dobrą gwiazdę.
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Kiedy więc zauważył, że pan Antoni nie troszczy się wcale o jego posłanie, Emil zaś
zadowala się spaniem w żłobie, zaczął podając kolację ziewać, przeciągać się, narzekać, że
droga była daleka, że ta przeklęta wioska leży na końcu świata, że myślał, iż nigdy już tu nie
dojedzie.
Pan Antoni udawał, że tego nie słyszy, a choć kolacja nie była wybredna, jadł z wielkim
apetytem.
– To rozumiem, tak lubię podróżować! – powtarzał trącając co chwila szklanką o szklankę
Emila, jak nawykł czynić w towarzystwie Jana Jappeloup – mam wszystko, czego dusza
zapragnie, i wszystkich, których kocham, przy sobie. Nie mówcie mi o dalekich podróżach
pocztą albo okrętem, o samotnym uganianiu się za fortuną. Dobrze jest, kiedy człowiek cieszy
się tym, co posiada, kiedy podróżuje po dobrze znanej okolicy, gdzie każdego przechodnia
potrafi wymienić po nazwisku. gdzie zna każdą chatę, każde drzewo, każdą koleinę? Czyż nie
jestem tu jak w domu? Brakuje Jana i Janilli na drugim końcu stołu, a przysiągłbym, że siedzę
w Châteaubrun, gdyż mam tu przede wszystkim moją córkę i jednego z najlepszych moich
przyjaciół, mam swego psa, a nawet imć pana Charasson, który jest szczęśliwy jak król, że
może poznać kawał świata i znaleźć godną siebie gościnę.
– Dobrze panu tak mówić – odparł Charasson, który zamiast podawać do stołu rozsiadł się
przy kominku – ta oberża jest szkaradna, każą ludziom spać razem z psami.
– A cóż to, nicponiu, zachciewa ci się czegoś lepszego? – ofuknął go pan Antoni – ciesz
się, że cię nie sadzają z kurami na grzędę! Co, u diabła, sybaryto! Masz przecie słomę i chyba
nie umrzesz z głodu przez noc?
– Za pozwoleniem, proszę pana, ta ich tutejsza słoma to siano, a od siana głowa boli.
– Jak tak, to prześpisz się na podłodze przy moim łóżku, będziesz miał nauczkę za te
wieczne narzekania. Trzymasz się krzywo jak garbus, takie łóżko ortopedyczne doskonale ci
zrobi. Idź, pościel swemu panu i zanieś do pokoju końską derkę dla Fanfarona.
Emil zadawał sobie pytanie, jaki epilog będzie miał ów żart, który pan Antoni utrzymywał
z powagą aż do końca. Kiedy więc Gilberta udała się do swego pokoju, poszedł za panem
Antonim, chcąc się przekonać, czy też hrabia nakłoni swego pazia, by zadowolnił się
noclegiem na sianie.
Pan Antoni dla zabawy kazał się obsługiwać jak ktoś znaczny.
– Dalej! – komenderował – zdjąć mi buty, podać fular na głowę, zgasić światło! Położysz
się tu, na cegłach, i biada ci, jeśli ośmielisz się chrapać! Dobranoc, Emilu, idź spać, nie
będziesz przynajmniej narażony na towarzystwo tego nicponia, który by ci nie dał oka
zmrużyć. Prześpi się na podłodze, będzie to kara za te głupie skargi.
W dwie godziny potem Emil zerwał się na równe nogi, obudził go wstrząs: jakieś ciężkie
ciało runęło obok niego na słomę.
– To nic, to tylko ja – powiedział pan Antoni – niech pan się nie rusza, wziąłem tego
nicponia do swego łóżka, a on, że to niby rośnie i ma mrówki w nogach, tak, bestia, kopie,
żem mu ustąpił miejsca. Niech sobie śpi w łóżku, skoro mu tak na tym zależy. Mnie tu będzie
lepiej.
Taką to karę wymierzono we Freysselines paziowi z Châteaubrun.
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INTRYGA

Porzućmy teraz Emila, który zapomniał o umówionym spotkaniu z Janillą i przebiegał
góry i doliny w towarzystwie przedmiotu swoich marzeń, a powróćmy do fabryki pana
Cardonnet, by nawiązać dalszy wątek wypadków, które rozstrzygną o losach naszego
bohatera.
Pan Cardonnet zaczął się poważnie niepokoić ciągłą nieobecnością Emila i powtarzał
sobie, że trzeba będzie wkrótce roztoczyć nad nim opiekę i przykrócić cugli. „Socjalizm
wywietrzał mu już trochę z głowy – myślał przemysłowiec – czas, żeby wziął się do jakiejś
pożytecznej pracy. Perswazje będą miały niewielki wpływ na umysł tak skłonny do buntu.
Zdaje się jednak, że ten konik socjalizmu poszedł na pewien czas do stajni, nie wywołujmy go
stamtąd; spróbujmy lepiej, czy praktyka nie zdoła zastąpić teorii. W tym wieku rządzimy się
raczej instynktem niż ideą, choć jesteśmy przekonani i szczycimy się, że jest odwrotnie;
trzeba go najpierw wciągnąć do konkretnej pracy, niechaj się do niej nagnie, choćby nawet
wbrew woli. Jest zbyt pracowity i zbyt zdolny, by nie robić dobrze tego, do czego będzie się
czuł zobowiązany. Stopniowo każde zajęcie, które mu stworzę, stanie się dla niego potrzebą.
Czyż nie było tak zawsze? Nawet studiując prawo, którego nie cierpiał, uczył się jednak
prawa. A więc niech kończy prawo, choćby miał je do reszty znienawidzieć i popaść w błędy,
które mnie tak zaniepokoiły. Przekonałem się, że nie będzie to wymagało ani zbyt wiele
czasu, ani zabiegów zbyt wytrawnej kokietki, by naleciałości nowej nauki wywietrzały mu z
głowy.”
Lato było jednak w pełni i pan Cardonnet nie mógł znaleźć dość ważkiego pozoru, by
Emila natychmiast wyprawić do Poitiers. Zresztą miał nadzieję, że pobyt w Gargilesse
wpłynie dobrze na syna, Emil bowiem bez sprzeciwu i bez niechęci przyjmował zajęcia, które
mu ojciec od czasu do czasu wyznaczał, i zdawał się nie troszczyć o cel, o który przedtem
walczył z takim zapałem. Każda praca powierzona Emilowi wykonana była bez zarzutu i pan
Cardonnet pochlebiał sobie, że kiedy zechce, potrafi mu wyperswadować miłość nie
umniejszając ani jego posłuszeństwa, ani zdolności, których owoce zbierał już po trosze.
Zwrócenie uwagi męża na dziwne zachowanie Emila nie leżało bynajmniej w zamiarach
pani Cardonnet. Gdyby się była domyślała, jakiego szczęścia zażywał jej syn, kiedy oddalał
się z domu, i gdyby odgadła tajemnicę tego szczęścia, dopomogłaby mu w ratowaniu
pozorów i stałaby się jego wspólniczką – raczej tkliwą, co prawda, niż przezorną. W jej
mniemaniu wszakże, jedynie zimny i szyderczy ton pana Cardonnet był przyczyną tego, że
Emil czuł się źle w rodzinnym gronie, i żywiąc w duszy utajony żal do swego pana i władcy,
bolała, iż nie może nacieszyć się towarzystwem syna, tak jakby tego pragnęła. Kiedy zjawił
się Galuchet i oświadczył, że pan Emil powróci dopiero jutro lub pojutrze wieczorem, nie
mogła powstrzymać łez i powiedziała półgłosem:
– Więc spędza teraz noce poza domem! Nie chce nawet tutaj sypiać, taki się widać czuje
nieszczęśliwy pod naszym dachem.
– Masz się też czym martwić! – rzekł pan Cardonnet wzruszając ramionami. – Czyż syn
twój jest panienką, że tak obawiasz się dla niego jednej nocy spędzonej poza domem? Jeśli od
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tego zaczynasz, czeka cię jeszcze wiele zmartwień, jest to bowiem dopiero początek eskapad,
na które może sobie pozwolić młody człowiek. Panie Konstanty – rzekł do sekretarza, gdy
zostali sami – w czyim towarzystwie spotkał pan mego syna?
– Ach, proszę pana – odpowiedział Galuchet – był w bardzo miłej kompanii: pan Antoni
de Châteaubrun. który lubi użyć życia, jowialny i rubaszny, bardzo łatwy w obejściu, a jego
córka, piękna kobieta, jak utoczona, i niezmiernie uprzejma.
– Widzę, że pan jest znawcą, panie Galuchet, i że żaden powab tej panny nie uszedł
pańskiej uwagi.
– Cóż robić, proszę pana, człowiek ma oczy nie od parady – odrzekł Galuchet śmiejąc się z
ukontentowaniem, gdyż jego szef rzadko kiedy zaszczycał go rozmową na tematy nie
związane z jego obowiązkami.
– A więc mój syn odbywa zapewne ową romantyczną wycieczkę w towarzystwie tych
państwa?
– Tak sądzę, proszę pana, gdyż widziałem, jak jechał konno tak jakby razem z nimi.
– Czy był pan kiedy w Châteaubrun, panie Galuchet?
– Tak, proszę pana. Byłem tam raz, lecz nie zastałem ani hrabiego, ani jego córki; gdybym
przypuszczał, że mnie przyjmie tylko stara służąca, nie byłbym dał się wystrychnąć na dudka.
– A to w jaki sposób?
– Bo gdyby byli w domu, pozwoliliby mi z pewnością zwiedzić zamek za darmo, podczas
kiedy ta wiedźma oprowadziwszy mnie po tej ruderze zażądała pięćdziesiąt centymów za
swoją fatygę. To niegodne ściągać z ludzi haracz za pokazanie im kupy gruzów.
– Zdawało mi się, że stary pan Antoni dokonał tego pewnego remontu, od czasu kiedy
byłem na zamku?
– Jaki tam remont, proszę pana? Aż żal patrzeć! Odbudowali sobie kąt nie większy niż
dłoń i nie stać ich było nawet na wytapetowanie pokoi. Hrabia gorzej mieszka u siebie na
zamku niż ja na służbie u pana. A jak tam smutno! W podwórzu stosy kamieni, nogi można
połamać, pokrzywy, ciernie, ani śladu bramy pod wielkim łukiem podobnym do wjazdu
zamkowego w Vincennes; łuk ten byłby nawet dość ładny, gdyby go choć raz pobielić, ale
wszystko inne w jakimże zaniedbaniu! Ani jednej całej ściany, ani jednych schodów, które by
się nie chwiały, w murze takie szpary, że człowiek jak nic się prześliźnie, bluszcze, których
nikt nie zadaje sobie fatygi powyrywać, a to przecie nie takie trudne! Pokoje bez podłóg i
sufitów! Słowo daję, mieszkańcy tutejsi to istni Gaskończycy, żeby tak wychwalać swoje
stare zamki i kazać ludziom chodzić po karkołomnych drogach... i po co? żeby zobaczyć
trochę gruzów i ostów! Doprawdy, Crozant to jedna wielka mistyfikacja, a Châteaubrun
wcale nie lepsze.
– A więc Crozant pana też nie zachwyciło? A jednak gotówem się założyć, że memu
synowi bardzo się tam podobało!...
– Panu Emilowi mogło się tam podobać, skoro szedł pod rękę z tak piękną dziewczyną! Na
jego miejscu nie narzekałbym na okolicę, ale ja, który miałem nadzieję nałapać pstrągów, a
nie złapałem nawet kiełbika, nie powiem, abym był zachwycony swoją wycieczką, zwłaszcza
że dwadzieścia kilometrów tam – i tyleż z powrotem to razem czterdzieści tysięcy metrów na
piechotę.
– Zmęczył się pan, panie Galuchet?
– O tak, proszę pana, jestem bardzo zmęczony i bardzo niezadowolony! Już drugi raz nie
dam się nabrać na tę ich fortecę mauretańskich królów.
I rad z konceptu, który mu się udał rano, Galuchet powtórzył go z szyderczym uśmiechem:
– Ci królowie, jakież to musiały być cudaki! Pewnie chodzili w sabotach i jedli palcami.
– Gdyby pan miał więcej dowcipu, panie Galuchet – odpowiedział Cardonnet nie racząc
się nawet uśmiechnąć – potrafiłby pan znaleźć jakiś pretekst, by odwiedzić od czasu do czasu
starego Châteaubrun, skoro się pan tak zadurzył w jego córce.
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– Nie potrzeba mi żadnych pretekstów – odparł Galuchet tonem pełnym godności. – Nam
hrabiego bardzo dobrze, zaprasza mnie często, bym łapał ryby w jego rzece, i dziś znów
obligował mnie, bym przyszedł do niego w niedzielę na śniadanie.
– A więc dlaczego nie miałby pan pójść? Zwolnię pana chętnie do pewien czas.
– Jest pan zbyt uprzejmy i jeśli nie będę potrzebny, wybiorę się tam w przyszłą niedzielę;
bardzo lubię łowić ryby.
– Galuchet, mój przyjacielu, wielki z ciebie głupiec.
– Jak pan powiedział? – zapytał Galuchet, stropiony.
– Powiadam panu, mój drogi – ciągnął dalej pan Cardonnet ze spokojem – żeś głupi. Panu
tylko kiełbie w głowie, a mógłby się pan starać o ładną pannę.
– Och, jeśli o to chodzi, proszę pana, byłbym nie od tego! – odrzekł Galuchet drapiąc się w
ucho z rozanieloną miną – spodobała mi się ta dziewczyna, nie ma co mówić! To skarb,
powiadam panu, oczy błękitne, o, takie duże, włosy blond i mógłbym się założyć: długie na
jakie półtora metra, wspaniałe zęby, a jaka sprytna minka! Zakochałbym się w niej, gdybym
tylko chciał.
– A dlaczegóżby pan nie chciał?
– Mój Boże, żebym miał chociaż z dziesięć tysięcy franków majątku, może bym się jej i
spodobał; ale kiedy się jest bez grosza, nie można się podobać dziewczynie, która także nic
nie ma.
– Pańskie pobory równają się chyba jej dochodom?
– Tak, ale to rzecz zmienna, a stara Janilla zażądałaby z pewnością małego kapitaliku na
zagospodarowanie.
– I sądzi pan, że dziesięć tysięcy franków na to wystarczy?
Nie mam pojęcia, ale zdaje się, że ci państwo nie powinni mieć zbyt wygórowanych
ambicji. To ich domisko nie jest warte nawet cztery tysiące; góra, ogród, kawałek łąki tam
nad rzeką, zarośnięty trzciną sad, gdzie drzewa owocowe zdatne są tylko na opał, wszystko to
razem nie wiem, czy daje sto franków dochodu. Powiadają, że pan Antoni ma jakiś kapitalik
ulokowany w rencie państwowej. Nie musi to być wiele, sądząc po tym, jak skromnie żyją.
Ale ostatecznie, gdyby mieli choć tysiąc franków zapewnionej renty, byłbym gotów się z jego
córką ożenić, panna mi się podoba i czas byłoby już się ustatkować.
– Pan Antoni ma tysiąc dwieście franków rocznej renty, wiem o tym.
– Które przejdą w spadku na córkę?
– Niewątpliwie.
– Ale przecie, choć ją uznał za swoją, to jest dziecko nieślubne i ma prawo tylko do
połowy schedy.
– Więc mógłby się pan o nią starać nie zwlekając.
– Dziękuję panu! A z czego żyć? Wychować dzieci?
– Prawda, że potrzebny byłby panu jakiś kapitalik. Na to jednak znalazłaby się rada, gdyby
od tego zależało pańskie szczęście.
– Nie wiem doprawdy, co odpowiedzieć na tyle łaskawości, ale...
– Ale co? Niechże pan przestanie się drapać w ucho i odpowie.
– Kiedy nie śmiem.
– Dlaczego? Czyż nie rozmawiamy po przyjacielsku?
– Wielce mi to pochlebia – ciągnął dalej Galuchet – ale...
– Cóż takiego? Zaczyna mnie pan niecierpliwić. Mówże pan, o co chodzi!
– A więc, choćby mnie pan miał znowu uważać za durnia, powiem panu, co mam na sercu.
Pan Emil zaleca się do tej panny.
– Myśli pan? – rzekł pan Cardonnet udając zdziwienie.
– Jeśli pan o tym nie wie, przykro by mi było wywołać jakieś niesnaski między panem a
jego synem.
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– Takie więc krążą słuchy?
– Nie wiem, co ludzie mówią, nigdy nie słucham plotek, ale ja sam zauważyłem, że pan
Emil często bywa w Châteaubrun.
– Czego to dowodzi?
– Wolno to panu sobie dowolnie tłumaczyć, mnie tam wszystko jedno. Chciałem tylko
powiedzieć, że gdyby mi przyszło do głowy żenić się z jaką panną, byłbym niezbyt rad,
gdybym nie był pierwszym.
– Rozumiem. Mało jest jednak prawdopodobne, by mój syn zalecał się poważnie do panny,
z którą nie chciałby i nie mógł się żenić. Mój syn ma wysokie pojęcia etyczne i nie poniżyłby
się do kłamstwa, do fałszywych obietnic. Jeśli to uczciwa dziewczyna, może pan być pewien,
że przyjaźń jej z Emilem jest całkiem niewinna. Czyżby pan był innego zdania?
– Wyrobię sobie o tym takie zdanie, jakie pan zechce.
– To już za daleko idąca zgodność! Gdyby pan się zakochał w pannie de Châteaubrun,
czyż nie starałby się pan osobiście dowiedzieć prawdy?
– Niewątpliwie, ale nie jestem w niej jeszcze zakochany, raz zaledwie ją widziałem.
– A więc posłuchaj mnie, panie Konstanty: może mi pan wyświadczyć przysługę. To,
czego się przed chwilą od pana dowiedziałem, zaniepokoiło mnie więcej niż pana, i wszystko,
o czym mówiliśmy, czy to w formie domysłu, czy w formie żartu, będzie miało ten doniosły
skutek, że mi posłuży za przestrogę przed pewnym niebezpieczeństwem. Powtarzam panu,
mój syn jest człowiekiem zbyt uczciwym, by uwieść ubogą i niedoświadczoną dziewczynę;
mogłoby się jednak zdarzyć, gdyby ją za często widywał, że poweźmie do niej zbyt żywe
uczucie, które naraziłoby ich oboje na przelotne wprawdzie, lecz zbędne zmartwienie.
Mógłbym z łatwością przeciąć to wszystko wyprawiając niezwłocznie stąd Emila, lecz
pokrzyżowałoby to moje plany, gdyż chcę praktycznie wciągnąć go do moich zajęć; przykro
by mi było ponadto rozstawać się z nim w obecnych okolicznościach dla tak błahej
przyczyny. Niech więc pan zgodzi się pójść mi na rękę. Jest pan pewny dobrego przyjęcia w
Châteaubrun, bywaj więc tam często, równie często jak mój syn; stań się przyjacielem
rodziny. Dopomoże panu w tym łatwy charakter starego. Niech pan patrzy, obserwuje i
donosi mi o wszystkim, co się tam dzieje. Jeśli obecność pana będzie memu synowi niemiła,
przekonamy się, że niebezpieczeństwo istnieje; jeśli będzie starał się pana odsunąć, niech pan
na to nie pozwoli i wystąpi bez wahania w charakterze pretendenta do ręki panny.
– A jeśli będę przyjęty?
– Tym lepiej dla pana!
– To zależy, jak daleko zaszły sprawy między nią a pańskim synem.
– Byłby pan chyba bardzo naiwny i niezręczny, gdyby przez ten czas nie dowiedział się
pan, czego się trzymać; wszak idzie pan tam jako obserwator.
– A jeśli się spostrzegę, że przybywam za późno?
– To się pan wycofa.
– Odegrałbym dziwną rolę i pan Emil miałby do mnie słuszną pretensję.
– Panie Galuchet, nie żądam niczego za darmo. Prawda, że będzie pan miał trochę
kłopotów i nieprzyjemności, ale też czeka pana suta nagroda za wszystkie poświęcenia,
których od pana wymagam.
– To mi wystarcza, chciałbym tylko jeszcze dodać jedno słowo: jeśli się okaże, że panna
mi odpowiada i ja jej również, byłbym w tej chwili zbyt ubogi, by zakładać rodzinę.
– I to zostało przewidziane. Pomógłbym panu w stworzeniu sobie sytuacji materialnej. Na
przykład: pan by się zobowiązał pracować u mnie przez pewien czas, ja zaś dałbym panu
zaliczkę wysokości pięciu tysięcy franków na poczet pańskich poborów oraz podarowałbym
panu pięć tysięcy, gdyby zaszła potrzeba.
– Czy to nie żart... lub tylko obietnica? – zapytał Galuchet, silniej niż kiedykolwiek drapiąc
się w głowę.
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– Rzadko zwykłem żartować, o czym miał pan czas się przekonać, a tym razem wcale nie
żartuję.
– A więc zgoda. Jest pan tak dla mnie łaskawy. Będę miał pana Emila na oku, musiałby
być bardzo sprytny, żebym go nie upilnował.
„Będzie sprytniejszy od ciebie, a to nie trudno – pomyślał pan Cardonnet, gdy Galuchet się
oddalił – ale wystarczy mieć takiego jak ty rywala, by poczuć się upokorzonym swoim
wyborem. Jeśli zaś będą woleli takiego niezdarę-epuzera jak ty od pięknego wielbiciela,
jakim jest Emil, dostanie dobrą nauczkę. W takim wypadku drobna ofiara, którą poniósłbym,
by pomóc panu Galuchet w założeniu rodziny, nie byłaby nadmierna, zwłaszcza że w ten
sposób związałby się ze mną na czas dłuższy i musiałby się wyrzec ambicji porzucenia mnie.
Ale to tylko w najgorszym razie, istnieje bowiem dwadzieścia szans przeciwko jednej, że
Galuchet wkrótce wyleci za drzwi. W takim razie wymyślę coś lepszego, a tymczasem uda mi
się z pewnością zaszachować Emila, rozwiać jego złudzenia, związać go z wrogiem, którego
nie potrafi zwalczyć – z nudą wcieloną w postać Konstantego Galuchet...”
Pomysł pana Cardonneta dowodził głębokiej znajomości życia i gdyby nie było za późno
lub za wcześnie, by Emil wyrzekł się swoich złudzeń, podstęp mógł był się udać. Rywalizacja
podnieca pospolitą duszę, lecz umysł subtelny, mając niegodnego siebie rywala, tylko nad nią
cierpi. Człowiek o wyższych aspiracjach nabierze niewątpliwie wstrętu do istoty, która
znajduje przyjemność w hołdach głupca, wystarczy nawet, jeśli przedmiot jego uwielbienia
znosi owe hołdy zbyt cierpliwie, a spłonie rumieńcem wstydu i oddali się. Pan Cardonnet
jednak nie liczył się z dumą Gilberty.
Emil powrócił ze swej wycieczki bardziej niż kiedykolwiek rozpłomieniony, pełen
entuzjazmu i szczęścia; wierzył, że zwycięży wszelkie przeszkody. Szlachetna Gilberta
dopomogła mu wielce przez to, że dzieliła jego złudzenia; pod względem nieprzezorności i
szczerego serca okazała się nieodrodną córką pana Antoniego. Emil, co prawda, mógł sobie
wyrzucać, że posunął się zbyt daleko wyznając jej miłość, zanim zapewnił sobie zgodę pana
Cardonnet. Była to straszna nieopatrzność, a nawet karygodne zuchwalstwo, gdyż powinien
był liczyć się z odmową ojca, chyba że stałby się cud. Emil wszakże żył w takiej gorączce, w
takiej egzaltacji, kiedy człowiek wierzy w cuda, kiedy wydaje się sobie półbogiem, dlatego że
jest kochany.
Przyjechał więc do Gargilesse nie ustaliwszy dnia, kiedy wyzna swoje uczucia rodzicom;
Gilberta bowiem żądała, by nie działał zbyt pochopnie, i otrzymała od niego obietnicę, iż
postara się przede wszystkim dobrze usposobić rodziców, postępując zgodnie z ich wolą.
Emil powinien, jej zdaniem, wynagrodzić im swą nieobecność, która ich zapewne zmartwiła,
i nie rozstawać się z nimi do końca tygodnia, pracując pilnie nad wszystkim, co ojcu spodoba
się mu polecić.
– Niech pan przyjdzie do nas nie wcześniej niż w przyszłą niedzielę – powiedziała mu na
pożegnanie – ułożymy wspólnie plan następnego tygodnia.
Biedne dziecko wolało teraz żyć z dnia na dzień i tak samo jak Emil, z niewysłowioną
rozkoszą pieściło w myśli tajemnicę ich miłości, której urok i głębię oni jedni tylko mogli
ocenić.
Emil dotrzymał słowa; nie wyjechał z domu przez cały tydzień i ograniczył się tylko do
napisania serdecznego, listu do pana de Boisguilbault na wypadek, gdyby podejrzliwy starzec
zaniepokoił się tak długą nieobecnością młodego Cardonnet. Towarzyszył ojcu wszędzie,
prosił go nawet o jakąś pracę, zajmował się pilnie budową i administracją fabryki – jak
człowiek, którego żywo interesuje powodzenie przedsiębiorstwa. Ale że niesposób długo
działać wbrew własnemu sercu, nie potrafił przynaglać w pracy leniwych robotników. Próba
pana Cardonnet zatrudnienia u siebie ludzi tego pokroju spełzła na niczym. Nie starczało im
sił, współzawodnictwo zaś z energiczniejszymi robotnikami zniechęcało ich raczej, niż
dodawało bodźca. Płaca była dobra, ale ponieważ słabsi pracownicy, widząc niezadowolenie
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chlebodawcy, zdawali sobie sprawę, że niedługo tu będą popasać, chcieli więc tymczasem
odłożyć sobie jak najwięcej grosza i oszczędzali na jedzeniu. Kiedy Emil patrzył, jak siadają
na wilgotnych kamieniach, z nogami w błocie, by spożyć kawałek razowego chleba z surową
cebulą, niczym niewolnicy hebrajscy zatrudnieni przy budowie piramid, ogarniała go taka
litość, że byłby dla nich raczej własnej krwi utoczył, niż pozostawił na pastwę powolnej
śmierci, do czego niechybnie doprowadzić musiała ta ciężka praca i przymusowy post.
Próbował wówczas wytłumaczyć ojcu, że skoro nie jest w stanie uratować wszystkich, tak
licznych istnień. mógłby przynieść im chociaż chwilową ulgę żywiąc ich nieco lepiej, niż
żywili się sami, i dając im chociaż trochę wina. Pan Cardonnet wszakże dowiódł mu z
całkowitą słusznością, że z powodu silnych mrozów winorośl wymarzła ubiegłej zimy, nie
można więc było nabyć wina, chyba po bardzo wygórowanej cenie, dostępnej tylko dla
zamożniejszych mieszczan. Tam gdzie ekonomia społeczna nie mogła nic poradzić, łatwo
było dowieść, że siły ekonomiczne jednostek niezdolne są do wprowadzenia znaczniejszych
ulepszeń. Łatwo było również dowieść, poprzez nieubłaganą wymowę cyfr, że należy bądź
wyrzec się odbudowy fabryki, bądź skazywać pracowników na ciężkie warunki bytu. Pan
Cardonnet starał się na wszystkie sposoby złagodzić ich dolę, możliwości miał jednak bardzo
ograniczone. Emil schylał głowę i wzdychał; nie mógł dać Gilbercie większego dowodu
miłości niż nakazać sobie milczenie.
– Trudno – mówił w takich razach pan Cardonnet – widzę, że nie potrafisz nigdy
dozorować ludzi, kiedy więc mnie zabraknie, trzeba, byś zrozumiał, że konieczny ci jest
dobry nadzorca, który by cię zastąpił. Strona materialna fabryki jest, rzecz prosta, mało
poetyczna. Twoim polem działania powinny być nauka i sztuka, które istnieją w przemyśle,
tak jak wszędzie. Chodź ze mną do gabinetu, pomóż mi zrozumieć to, czego sam nie potrafię
pojąć, oddaj cząstkę twoich zdolności na usługi mojej energii.
W ciągu tego tygodnia Emil miał więc przeczytać, zgłębić, przestudiować i streścić kilka
dzieł o hydrostatyce. Pan Cardonnet nie był nawet pewien, czy opracowanie to będzie mu na
coś potrzebne, chciał tylko w ten sposób wypróbować Emila i był zachwycony bystrością i
jasnością myśli, jakich syn jego dał dowód. Tego rodzaju zadanie mogło zadowolić nawet
umysł pochłonięty wyłącznie teorią. Zdobycze nauki znajdą może w przyszłości dobroczynne
w skutkach zastosowanie; jeśli zaś nie mamy stale przed oczami opłakanych warunków, na
jakie nierówności społeczne skazują człowieka współczesnego przy wykonywaniu
jakiejkolwiek pracy, nauka oderwana może nas nawet zachwycić. Pan Cardonnet przyznawał
Emilowi nieprzeciętną inteligencję i tłumaczył sobie, że człowiek obdarzony tak wybitnymi
zdolnościami nie może zamykać oczu na to, co w jego pojęciu jest oczywiste.
Nadeszła niedziela. Emilowi zdawało się, że wiek cały upłynął od czasu, kiedy po raz
ostatni widział to zaczarowane miejsce – Châteaubrun, gdzie przyroda zdawała mu się
piękniejsza, powietrze bardziej wonne, światło jaśniejsze niż gdziekolwiek na świecie. Zaczął
jednak od wizyty w Boisguilbault, przypomniał sobie bowiem, że Konstanty Galuchet był
zaproszony na śniadanie do Châteaubrun, i miał nadzieję, że gdy tam przybędzie, ta nudna
figura powróci już do domu lub pójdzie łapać ryby; nie przewidział jednak całego
makiawelizmu pana Konstantego. Zastał go jeszcze przy stole z panem Antonim, trochę
ociężałego po domowym winie, do którego nie przywykł. Kiwał się na krześle wygłaszając
komunały, Gilberta tymczasem siedziała na dziedzińcu, czekając niecierpliwie chwili, kiedy
nieuwaga Janilli pozwoli jej wymknąć się na taras i stamtąd wyglądać nadejścia ukochanego.
Nic jednak nie zdołało odwrócić uwagi Janilli; krążyła jak jaszczurka po wszystkich
zakątkach ruin i znalazła się w samą porę, by otrzymać połowę ukłonu przeznaczonego dla
Gilberty. Emil wszakże spostrzegł od pierwszego wejrzenia, że nic nie powiedziała.
– Bez obrazy, panie Emilu – rzekła wymawiając literę „r” z jeszcze większym naciskiem
niż zazwyczaj – nie grzeszy pan galanterią i omal nie pokłóciliśmy się o pana z moją
córeczką, niczym rywalki. Jak to! robi pan nadzieję, że przyjdzie mi dotrzymać towarzystwa
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podczas jej nieobecności, oznacza pan nawet dzień, każe mi czekać, a tymczasem jedzie pan
sobie w podróż w towarzystwie tej oto młodej osoby, pod pozorem, że jest o jakie czterdzieści
lat młodsza ode mnie! Jakby to była moja wina i jakbym nie potrafiła biegać równie lekko i
gawędzić równie wesoło jak młoda panienka! To bardzo brzydko z pana strony i dobrze pan
zrobił, że przeczekał parę dni, aż złość moja ostygnie, bo gdyby pan pokazał się wcześniej
byłby pan bardzo źle przyjęty.
– Czy pan Antoni nie usprawiedliwił mnie przed panią? – odrzekł Emil – i nie powiedział,
że nasze spotkanie w Crozant było zupełnie przypadkowe, podróż zaś do Saint-Germain przez
niego zaimprowizowana? Niech więc mi pani przebaczy, droga panno Janillo, i proszę mi
wierzyć, że tylko odległość, jaka dzieliła mnie od Châteaubrun, sprawiła, że byłem niesłowny,
inaczej nie omieszkałbym się stawić na wyznaczone przez panią spotkanie.
– Wiem, wiem – odpowiedziała Janilla znaczącym tonem – to wszystko wina pana
Antoniego, taki z niego lekkoduch! Myślałam jednak, że pan przynajmniej jest rozsądniejszy.
– Jestem bardzo rozsądny, zacna panno Janillo – rzekł Emil wpadając w ten sam ton –
czego dowodem, że pomimo iż pragnąłem gorąco przyjść tu wyprosić sobie przebaczenie,
spędziłem cały tydzień przy boku ojca i pracowałem chcąc mu się przypodobać.
– I doskonale pan zrobił, mój chłopcze, to bardzo zdrowo, kiedy młodzi ludzie są zajęci.
– Rodzice będą ze mnie na przyszłość zadowoleni – powiedział Emil patrząc na Gilbertę –
ojciec już mi darował czas stracony. Jest dla mnie bardzo dobry, ja zaś odwdzięczę mu się za
to, zdobywając się na najcięższe poświęcenia, nawet na to, by nieco rzadziej panią widywać,
panno Janillo; niechże więc mi pani da dziś burę, i to jak najprędzej, ale niezbyt srogą, i niech
mi pani co rychlej przebaczy, gdyż przez kilka tygodni będę zapewne zmuszony bywać tu
rzadziej. Mam dużo roboty, a straciłbym wszelką energię, gdybym wiedział że pani się na
mnie gniewa.
– Co tam! dobry z pana chłopak i nie można mieć żalu do pana – odrzekła Janilla. – Widzę
zresztą dodała półgłosem – że zrozumiemy się doskonale bez próżnych słów i że dobrze jest
mieć do czynienia z ludźmi honorowymi i rozumnymi jak pan.
Emilowi spadł ciężar z serca, gdy na tym się skończyła zapowiedziana przez Janillę
zasadnicza rozmowa. Indagacja starej opiekunki utrudniłaby tylko położenie Emila, i tak już
niełatwe. Rada, którą mu dała Gilberta: by rzadziej u nich bywał i poczekał, aż czas nad tym
przejdzie, była najrozsądniejsza i nawet gdyby dziewczyna była wytrawną dyplomatką, nie
mogłaby chyba lepiej postąpić tym razem. Istotnie, ileż małżeństw niedobranych pod
względem majątku mogłoby dojść do skutku, gdyby kobieta przez swoje wymagania, pychę
lub nieufność nie uczyniła z narzeczeńskich więzów łańcucha cierpień i udręki, tak
nieznośnego, że zakochany w niej mężczyzna traci odwagę i zdolność przezwyciężania
przeszkód.
Gilberta łączyła w sobie cichy rozsądek, dziecinną prostotę i szlachetną odwagę. Nie
wyobrażała sobie, by związek jej z Emilem mógł nastąpić przed upływem kilku lat, i czuła, że
miłość jej jest dość silna, aby przetrwać. Ciężka przyszłość, która się przed nią otwierała,
wydawała się tej duszy pełnej ufności długim słonecznym dniem, nie było to zaś takim
szaleństwem z jej strony, jakby się zdawać mogło. Wszak wiara – nie rozsądek – góry
przenosi.
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VI

DIABELSKA SKAŁA

Emil zapomniał o Konstantym Galuchet tak dalece, że znalazłszy się w murach
ukochanego starego zamku nie pamiętał nawet jego nazwiska; kiedy więc wszedł do jadalni,
by przywitać się z panem Antonim, widok bezmyślnej twarzy sekretarza pana Cardonnet
podziałał na niego tak, jak widok wstrętnej liszki działa na kogoś, kto z ufnością sięga po
piękny owoc. Galuchet obiecywał sobie, że powita Emila ze swobodą człowieka, który
pierwszy zajął pożądane przez wszystkich miejsce i łaskawie wita później przybyłych. Mało
brakowało, a byłby zaczął robić Emilowi honory domu. Lecz zimne i drwiące spojrzenie
młodzieńca, w odpowiedzi na jego poufały, acz nadskakujący ukłon, stropiło go nieco.
Spojrzenie to zdawało się mówić: „Co pan tu robi?”
Tymczasem Galuchet, który znacznie bardziej pragnął zasłużyć sobie na hojność pana
Cardonnet niż zdobyć łaski Gilberty, z trudem odzyskał pewność siebie, przy czym twarz
jego, nie odzwierciedlając bynajmniej złego charakteru, przybrała niezwykły jej wyraz
zuchwalstwa, najniewłaściwszy w danych warunkach.
Emil, który pogodził się już z miejscowym cienkuszem, nie chcąc robić przykrości panu de
Châteaubrun nie odmawiał nigdy wypicia powitalnej szklanki. Może nawet pod
magnetycznym wpływem, któremu ulegał, ilekroć oddychał tym samym powietrzem co
Gilberta, uważał, że ów cienkusz przewyższa smakiem wyborowe wina z piwnicy jego ojca.
Dziś jednak napój wydał mu się gorzki, gdy Galuchet, z miną człowieka, „który wszedł
między wrony i musi krakać jak i ony”, wyciągnął do niego rękę ze szklanką, by się z nim
trącić, jak to zwykł czynić pan de Châteaubrun. Tej poufałości towarzyszył niemile
grubiański ruch łokciem i ramieniem; Galuchet sądził, że w ten sposób naśladuje
patriarchalną prostotę pana Antoniego.
– Panie hrabio – rzekł Emil z rozmysłem okazując panu Antoniemu więcej jeszcze
szacunku niż zazwyczaj – obawiam się, czy pan zbytnio nie nakłania do picia pana
Konstantego Galuchet. Widzi pan jego zaczerwienione oczy i otępiałe spojrzenie? Ostrożnie,
uprzedzani pana, że ma bardzo słabą głowę.
– Słabą głowę? Panie Emilu, dlaczego pan mówi, że mam słabą głowę? – obruszył się
Galuchet. – O ile wiem, nigdy mnie pan nie widział nietrzeźwym!
– Miałbym więc po raz pierwszy tę przyjemność. jeśli pan będzie w dalszym ciągu tak
często przepijał.
– A więc byłby pan kontent, gdybym zaczął zachowywać się nieprzystojnie?
– Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, jeśli pan posłucha mojej rady.
– W takim razie – rzekł Galuchet wstając od stołu – gdyby pan Antoni chciał się trochę
przejść, gotów jestem ofiarować ramię pannie Gilbercie, a zobaczymy, czy nie potrafię iść
prosto.
– Wolę nie ryzykować takiej próby – zastrzegła się Gilberta, która siedziała przed progiem
głaszcząc Fanfarona.
– A więc i pani się na mnie uwzięła, panno Gilberto? – ciągnął dalej Galuchet zbliżając się
do niej – wierzy pani słowom pana Emila?
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– Moja córka się nigdy na nikogo nie uwzina, mój panie – odcięła się Janilla – i nie wiem,
dlaczego interesuje się pan kimś, kto wcale nie zwraca na pana uwagi.
– Jeśli pani zabroni córce oprzeć się na moim ramieniu – nie ustępował Galuchet – nic na
to nie poradzę. Zdaje mi się jednak, że podając ramię młodej pannie niczym nie uchybiam
francuskiej galanterii.
– Moja matka nie zabrania mi przyjąć pańskiego ramienia – odpowiedziała Gilberta
spokojnie i z godnością – lecz dziękuję panu za tę grzeczność. Nie jestem paryżanką i nie
przywykłam opierać się na kimś idąc na przechadzkę. Zresztą nasze wąskie ścieżki na to nie
pozwalają.
– Tutejsze ścieżki nie są węższe niż w Crozant, a im są bardziej strome, tym bardziej
potrzeba, byśmy sobie wzajem pomagali. Widziałem doskonale, że w Crozant schodząc z
góry kładła pani swą piękną rączkę na ramieniu pana Emila; tak, widziałem to, panno
Gilberto, i chciałbym był znaleźć się na jego miejscu.
– Panie Galuchet, gdyby pan nie wypił więcej, niż należało – przerwał mu Emil – nie
zajmowałby się pan tak moją osobą, poproszę zaś pana, by się mną w ogóle przestał
zajmować.
– Cóż to, i pan się na mnie gniewa? – rzekł Galuchet nadrabiając miną. – Wszyscy się na
mnie uwzięli z wyjątkiem pana Antoniego.
– To może dlatego – odparł Emil – że pan się zbytnio ze wszystkimi spoufala, mój panie.
– Co się stało?– zapytał wchodząc Jan Jappeloup – kto się tu kłóci? Oto jestem, by
przywrócić spokój. Dzień dobry, luba Janillo, dzień dobry, najmilsza Gilberto, dzień dobry,
zacny Emilu, dzień dobry, panie Antoni, mój mistrzu!... Jak się pan miewa? – zwrócił się do
Galucheta – nie znam pana, ale to wszystko jedno. Ach, to prawa ręka starego Cardonneta. A,
jak się masz i ty, mój biedny Fanfaronie, nie zauważyłem twoich karesów.
– Chwała Bogu! – wykrzyknął pan Antoni – lepiej późno niż wcale! Wiesz co, Janie,
zaniedbujesz nas! Jak to! Widujemy cię tylko raz na tydzień i Bóg jeden widzi, jak się nam
czas dłuży bez ciebie! A ty w niedzielę przychodzisz dopiero w południe!
– Posłuchaj, mistrzu...
– Nie chcę, żebyś mnie nazywał mistrzem!
– A jeśli ja chcę cię tak nazywać, to co? Byłem dość długo twoim mistrzem i znudziło mi
się wieczne komenderowanie. Teraz chcę być dla odmiany twoim czeladnikiem. Daj mi pić,
Janillo, tylko coś zimnego! Zgrzałem się. Nie powiem, żebym był na czczo, kochani
przyjaciele z Gargilesse nie chcieli mnie puścić po mszy! Trzeba było pogawędzić trochę ze
starą Laroze, a człowiekowi przecież w gardle zaschnie, jak nie popija przy rozmowie. Ale
szedłem tu co prędzej, bo wiedziałem, że o mnie myślicie. Widzisz, Gilberto, od czasu jakem
wrócił na własne śmiecie, niedziela powinna by mieć co najmniej czterdzieści osiem godzin,
bym zadowolił wszystkich przyjaciół, którzy świętują mój powrót.
– Jeśli się czujesz szczęśliwy, kochany Janie, jest to dla nas pociechą w żalu, że cię
rzadziej widujemy.
– Szczęśliwy? – powtórzył cieśla – nie ma na świecie człowieka szczęśliwszego ode mnie!
– To nawet po nim widać – odezwała się Janilla. – Patrzcie, jak dobrze wygląda, odkąd nie
tropią go od rana jak starego zająca! No i goli się teraz co niedziela, widzę nawet, że ma nowe
ubranie, wcale nieźle leży.
– A kto sprządł wełnę na ten piękny samodział? – odrzekł Jan. – Moja luba Janilla i to
dziecko anielskie! A kto mi podarował wełnę? Owce mego mistrza. A kto zapłacił za robotę?
U nas na wsi płaci się dobrym słowem. Nie wam, mieszczuchom, chodzić w takich ubraniach.
Nie zamieniłbym mojej siermiężnej kurty na wasze wronie ogony z czarnego sukna.
– Zgodziłbym się chętnie na taką prząśniczkę – powiedział Galuchet patrząc na Gilbertę.
– Ty? – rzekł cieśla, wesoło klepiąc Galucheta po ramieniu z siłą zdolną powalić wołu. –
Ty miałbyś mieć takie prząśniczki? Moja Janilla jest jeszcze dla ciebie za młoda, mój drogi,
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jeśli zaś chodzi o Gilbertę, zabiłbym ją, gdyby uprzędła dla ciebie choćby źdźbło wełny
długości twego nosa..
Galuchet poczuł się bardzo dotknięty aluzją do swego perkatego nosa i odciął się
pocierając ramię:
– Słuchaj, gburze, dalej ode mnie z łapami, żartuj z równymi sobie, ja z takimi jak ty nie
gadam.
– Jak się nazywa ten jegomość? – zapytał Jan pana Antoniego – nie przypominam sobie
jego zatraconego nazwiska!
– Dajże spokój, Janie, masz trochę w czubie, mój stary! – mitygował go pan Antoni – nie
dokuczaj panu Galuchet, to bardzo zacny młodzieniec, w dodatku jest moim gościem.
– Racja, mistrzu! No, więc zgoda, panie Niezdaro. Chce pan szczyptę tabaki?
– Nie zażywam tego ziela – odparł Galuchet wyniośle. – Jeśli pan Antoni pozwoli, wstanę
od stołu.
– Wolna wola, młodzieńcze, wolna wola – powiedział hrabia. – Pan Emil także nie lubi
długo się zasiadywać, możecie trochę pospacerować. Janilla pokaże wam zamek albo jeśli
wolicie, idźcie nad rzekę; przygotujcie wędki, my tam niedługo przyjdziemy i pokażemy wam
miejsce, gdzie ryby dobrze biorą.
– Prawda! – wykrzyknął cieśla – przecie to łowca płotek! Nic innego nie robi wieczorami
w Gargilesse i krzywi się, jak kto do niego zagada, bo ryby się płoszą. Dobrze, pójdziemy
zaraz pokazać mu, jak się łapie coś lepszego niż tę jego drobnicę. Słuchaj no, mości Niezdaro,
jeśli nie złowisz dzięki mnie łososia na kolację, zmieniam nazwisko na Niezdara! Ale nie ma
się co tak śpieszyć. Łódź powinna być w dobrym stanie, bom jej niedawno łatę w brzuch
zaprawił. Znajdziemy tam może z kawałek starego harpuna, a Diabelska Skała, gdzie łososie
zwykły ucinać drzemkę w słońcu, to stąd niedaleko; tylko że tam trochę niebezpieczne
miejsce, nie może pan jechać sam.
– Pojedziemy wszyscy – oświadczyła Gilberta, jeśli Jan będzie wiosłował; to bardzo
zabawny połów i prześliczne miejsce.
– Ach, jeśli pani pojedzie, panno Gilberto, jestem na pani rozkazy – odrzekł Galuchet.
– Dobryś! Myślałby kto, że ona dla ciebie pojedzie, gryzipiórku! Bezczelne chłopisko, aż
strach. Czy oni tam u was wszyscy tacy? Nie rób obrażonej miny i nie patrz na mnie przez
ramię, wcale się tego nie boję. Jeśli będziesz grzeczny, to i ja ci krzywdy nie zrobię, ale jeśli
sądzisz, że możesz wstać od stołu, póki ja jeszcze siedzę, dlatego żeś czarno ubrany jak jaki
rejent, to się grubo mylisz! Siadać, siadać! Mości Niezdaro, ja się jeszcze napiję, a ty się ze
mną trącisz szklanką.
– Kiedy już dość piłem – bronił się Galuchet – powiadam panu, że dosyć!
Cieśla jednakże byłby go raczej złamał jak deskę, niż wypuścił z rąk; potem pchnął go na
ławę i zmusił do wypicia jeszcze kilku szklanek nalanych po brzegi. Galuchet nadrabiał miną,
pan Antoni zaś słabo bronił go przed docinkami swego kuma, choć nie podzielał niechęci,
jaką postać i maniery sekretarza budziły wśród reszty rodziny.
Emil wysunął się powoli na dziedziniec, gdzie przechadzały się Gilberta z Janillą, i choć
staruszka pilnie ich śledziła, udało mu się powiedzieć ukochanej, że wypełnił gorliwie jej
rozkazy, czym tak dobrze usposobił do siebie ojca, iż będzie mógł chyba w przyszłym
tygodniu wszcząć z nim rozmowę. Gilberta wszakże uznała to za zbyt wielkie ryzyko i
zachęcała go, by wytrwał w tym życiu osiadłym i pracowitym. Oboje gotowi byli czekać.
Teraz, kiedy Emil był pewien jej miłości, czuł się tak szczęśliwy, że – jak mu się zdawało –
przez dłuższy czas nie wolno mu było nic żądać od losu. W duszy miał błogi spokój. Jasne i
ufne spojrzenie Gilberty mówiło mu teraz tak wiele!
W zaraniu szczęścia kochanków bywają chwile cichej ekstazy, kiedy najbardziej
przenikliwy obserwator z wielkim trudem tylko mógłby przejrzeć ich nieuchwytną na
zewnątrz tajemnicę. Wraz z niepokojem, czy serca ich biją zgodnie, znika także pragnienie

139

nieustannej wymiany słów i spojrzeń. Z chwilą gdy dwie dusze zwiążą się wzajemnym
wyznaniem, ani świadkowie, ani rozłąka nie zdołają im przeszkodzić ani ich rozdzielić. Toteż
wszystkowiedząca Janilla dała się zwieść ich powściągliwemu rozbawieniu oraz roztropności,
której tak często brak tym, co wątpią lub cierpią. Zmieszanie młodego Cardonnet, które nie
uchodziło nieraz oka Janilli, nagłe rumieńce Gilberty, gdy usłyszała jakieś słowo dla niej
jednej zrozumiałe, jej źle ukrywany smutek i niepokój, jeśli Emil się spóźniał – wszystko to
znikło od wycieczki do Crozant, i Janilla nadziwić się nie mogła, że owa eskapada, której
wyników się obawiała, przyniosła tak pożądaną zmianę.
„Omyliłam się widać – mówiła sobie – moja córeczka wcale tak bardzo o nim nie myśli,
on zaś, jeśli nawet jest nią zajęty, potrafi milczeć i raczej stopniowo się wycofa, niżby miał
zakłócić nasz spokój. Trzeba przyznać, że się zachowuje jak należy, po co robić mu
przykrość, skoro zrozumiał mnie w pół słowa i sam uznał swój błąd.”
Gdyby Jan Jappeloup był sprzymierzeńcem Emila i chciał zemścić się na sekretarzu za
jego zbyt wysokie ambicje, nie mógłby lepiej postąpić: przez dwie godziny bowiem, podczas
gdy kochankowie krążyli z Janillą dokoła wieży, używał bądź drwiącego pochlebstwa, bądź
przemocy, by go zatrzymać przy stole, i – czy tamten chciał, czy nie chciał – zmuszał go do
picia. Była to próba ponad siły Galucheta, który stracił ową znikomą dawkę zdrowego
rozsądku, jakim go natura obdarzyła. Zrazu gorszył się obyczajami pana de Châteaubrun i
pogardzał głęboko tym, kto w jego mniemaniu był towarzyszem hulanek hrabiego. Słowem
Galuchet, człowiek niezdolny do żadnej wznioślejszej myśli lub uczucia i niewart nawet
małego palca tych dobrodusznych ludzi, żyjących za pan brat z wieśniakami, uważał, że się
poniża zadając się z nimi, i obiecywał sobie, że da do zrozumienia swemu chlebodawcy, jak
ciężką obarczył go misją. W miarę jednak jak trącał się z nimi szklanką, umysł jego mącił się
coraz bardziej, zaś grubiańska natura brała górę nad pozorną ogładą: śmiał się na całe gardło,
walił pięścią w stół, głośno rozprawiał, chełpił się swymi sukcesami, w końcu zaczął
zachowywać się tak nieprzystojnie, że Janowi, który był równie delikatny w sercu, jak
rubaszny w obejściu, żal się go zrobiło i palnął mu surowy morał z miną nagle spoważniałą i
oziębłą.
– Mój chłopcze – powiedział – nie umiesz pić: jesteś brzydki, kiedy się śmiejesz, a głupi,
kiedy udajesz mądrego. Poradzę memu przyjacielowi, żeby panu na przyszłość podawał do
śniadania szklankę wody, w przeciwnym razie mógłbyś wobec jego córki powiedzieć coś
takiego, za co musiałbym pana wyrzucić za drzwi. Widząc, że jesteśmy wszyscy weseli i nie
robimy z sobą żadnych ceremonii, wziął nas pan za prostaków i sądziłeś, że trzeba również
być prostakiem, by się z nami zrównać. Omylił się pan. Kto nie ma złości w sercu ani brudnej
myśli w głowie, ten może sobie bezkarnie podchmielić, ja, żebym nie wiem jak był pijany,
choćbym się nie mógł na nogach utrzymać, nie musiałbym się nazajutrz rumienić za moje
słowa. Z panem widać inna sprawa; toteż słusznie się ubierasz na czarno od stóp do głów, aby
ci, co cię nie znają, myśleli, żeś pan; bo jeśli jest tu między nami cham, to nie ja, tylko ty.
Pan Antoni próbował złagodzić ten „pater noster”, Galuchet zaś próbował się gniewać. Jan
wzruszył ramionami i wstał od stołu nie chcąc wygłaszać nowej perory, bardziej dostępnej dla
tępego umysłu sekretarza.
Kiedy znaleźli się na dworze, Galuchet szedł jeszcze prosto, ale głowę miał tak ciężką, że
nie śmiał już powiedzieć ani słowa przy Gilbercie, bojąc się, by nie mówić od rzeczy.
– No i co? – zagadnęła Gilberta Jana – pojedziemy do Diabelskiej Skały? Już przeszło rok
tam nie byłam: Janilla nie chce, by mnie ojciec ze sobą zabierał, bo tam podobno bardzo
niebezpiecznie i trzeba strasznie uważać, ale z tobą mi pozwoli, mój dobry Janie! Powiedz,
czy masz jeszcze dość silną rękę i pewne oko?
– Ja? – odparł Jappeloup – czuję się do tego równie zdatny, jakbym miał dopiero
dwadzieścia pięć lat.
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– Czyś aby tylko za dużo nie zakropił? – zapytała Janilla kładąc dłoń na ramieniu Jana i
stając na palcach, by mu zajrzeć w oczy.
– Może pani patrzeć, ile wlezie! – odparł. – Jeśli pani zrobi to samo co ja w tej chwili,
przyznam się, żem pijany.
To powiedziawszy postawił sobie na głowie dzban z wodą, który Janilla trzymała w ręku, i
począł z nim biec – dzban nie drgnął nawet.
– Dobrze – powiedziała Janilla – potrafiłabym zrobić to samo, gdybym chciała, lecz
uważam, że to zbyteczne, jestem siebie pewna. Powierzam ci moją córeczkę. Ja nie mam
czasu z wami jechać, pan zaś, panie Emilu, niech czuwa trochę nad ojcem, bo gdy zacznie
śmiać się albo gadać, gotów wysiąść na samym środku rzeki.
– A kto będzie czuwał nad tym Niezdarą? – zapytał Jappeloup wskazując sekretarza, który
wyruszył naprzód z panem Antonim. – Ja się tego nie podejmę.
– Ani ja! – oświadczyła Gilberta.
– Bądźcie spokojni – rzekł Emil. – Już ja to biorę na siebie.
– Nie ręczę, czy pan z nim dojdzie do ładu – ciągnął dalej Jan – jeśli nie jest pijany jak
bela, to mało mu do tego brak. Nie można powiedzieć, żeby był całkiem gotów, ale ma dosyć.
Przydałoby mu się raczej łóżko niż łódź.
– Uważajcie, jak będzie schodził z góry – radziła Janilla – i gdyby miał wywrócić łódkę,
zostawcie go na brzegu, na kamykach.
Galuchet jednak siedział już w łodzi z panem de Châteaubrun, gdy przybyła reszta
kompanii. Był czerwony i milczący. Lecz kiedy wyjechano na środek rzeki i porwał ich
szybki prąd, poczuł zawrót głowy i zaczął się tak silnie przechylać, to w prawo, to w lewo, że
Jappeloup, zaniepokojony, wziął sznur i przywiązał go mocno do ławki, na której się
wyciągnął. Galuchet zasnął w tej pozie.
– Miłego ma pan sekretarza – powiedziała Gilberta Emilowi. – Mam nadzieję, papo, że nie
zaprosisz go już nigdy na śniadanie.
– No cóż, miły Boże, to nie jego wina – odparł pan Antoni – to sprawka Jana, który go
zmuszał do picia.
– A cóż wart jest mężczyzna, co nie potrafi pić, a nie upić się? – odparł Jan. – Figę!
Łódź mknęła szybko do miejsca, w którym skały tworzyły tak wąski przesmyk, że
przejazd tamtędy był połączony z olbrzymim niebezpieczeństwem. Jan był jednym z
najsilniejszych ludzi w okolicy. Śmiały charakter i siła woli dziesięciokrotnie zwiększały jego
siły fizyczne. A kiedy coś przedsięwziął, choćby to była rzecz najbłahsza, robił to z taką
pasją, jakby chodziło o podbój świata, lecz pomimo młodzieńczego zapału miał godną
podziwu przytomność umysłu. Skierował łódź w sam środek nurtu i w chwili gdy mieli już
wjechać w wąski przesmyk, obrócił ją w poprzek, a wychyliwszy się do połowy ciała,
chwycił się oburącz skały i uchronił w ten sposób łódź przed rozbiciem. Emil, który dzielnie
mu sekundował, zajął z kolei jego miejsce, a gdy łódź została już unieruchomiona, uzbroił się
w oścień i czekał w milczeniu, aż zdobycz nadpłynie. Wiadomo, że ryba idzie zawsze pod
prąd, i tym razem płynęła prosto na łódź, lecz nie zbliżała się, przerażona tą niezwykłą
zaporą. Niebawem powracała, na to, by znów uciec. Czatujący stał pochylony naprzód z
ramieniem wyciągniętym, jak tylko mógł najdalej. Pan Antonr i Gilberta klęcząc za nim
czuwali, by rozmach, z jakim rzuci oścień, nie wywrócił łodzi i jego samego nie pociągnął w
wodę. Kiedy przychodziła kolej cieśli, Gilberta wczepiała się oburącz w jego ubranie, aby nie
wpadł do rzeki, kiedy zaś miejsce jego zajmował Emil, upominała energicznie ojca, by
trzymał go ze wszystkich sił. Wkrótce jednak, nie ufając nikomu, sama chwyciła go za bluzę i
Emil czuł od czasu do czasu muśnięcie jej pięknych ramion, gotowych opleść go w razie
niebezpieczeństwa.
W tej sytuacji groźnej dla wszystkich uwagę Jana i Antoniego pochłaniały całkowicie
emocje połowu, służyły one równocześnie zakochanym za pozór do wymiany spojrzeń i słów,
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których Galuchet, choć już na pół obudzony, nie był z pewnością w stanie zrozumieć. Co by
pomyślał pan Cardonnet, gdyby zobaczył, jak jego wysłannik zarabia na obiecaną
gratyfikację?
Wreszcie zdołano zwabić łososia, przy głośnych okrzykach Jana Jappeloup – i Galuchet,
którego widok zdobyczy nieco ożywił, usiłował wziąć także udział w połowie. Lecz jego upór
i niezdarność popsuły wszystko, i Jan nie posiadając się ze złości obrócił znów łódź.
– Jak pan będzie chciał złowić łososia – krzyknął – pojedzie pan na drugi raz z kim innym!
Takie kiełbie to nie dla pana! i gdybyśmy tu dłużej zostali, roztrzaskałbym panu głowę tym
drągiem.
– Niech mnie Pan Bóg broni, bym miał się tu wybrać z takim gburem jak pan! – odrzekł
Galuchet siadając na burcie łodzi.
– Niechże pan tu nie siada – upominał go cieśla – przeszkadza mi pan; lepiej byś pomógł
mi wiosłować, prąd twardy jak żelazo. Proszę spojrzeć na pana Emila, pracuje aż miło, a pan,
taki gruby i silny, siedzisz z założonymi rękami i patrzysz, jak się pocimy.
– To wasza wina – odrzekł Galuchet – zmuszaliście mnie do picia i teraz jestem do
niczego.
– Tak, ale pan jest ciężki, a że pan nie pomaga, wysadzimy pana na ląd. Do brzegu, do
brzegu, Emilu, wyrzućmy na ląd wszelkie zawalidrogi!
Popłynęli w stronę brzegu, lecz Galuchet uważał, że takie postępowanie go obraża, i nie
chciał wysiąść, klnąc w najcyniczniejszy sposób.
– A do stu diabłów! – wykrzyknął Jappeloup, wyprowadzony z równowagi – przez ciebie
przegapiłem wspaniałego łososia, ale nie będę sobie krzyża zrywał dla twojej przyjemności!
To mówiąc wypchnął go z łodzi, ale że Galuchet stawiał opór, więc pośliznął się pomiędzy
burtą a brzegiem i wpadł po pas w wodę.
– Dobrze ci tak, słowo daję – powiedział Jappeloup. – Dolejesz trochę wody do wina.
I odepchnął gwałtownie łódź, którą Galuchet, oszalały z wściekłości, chciał wywrócić.
– A to nikczemny człowiek! – wykrzyknął cieśla. – Musicie przyznać, że jeśli bywają
poczciwe bydlęta, to bywają również i podłe. Niech się trochę skąpie – odpowiedział
współtowarzyszom, którzy bali się, by nieszczęsny Galuchet w stanie zamroczenia nie utopił
się, choć było tu dość płytko. – Jak się zanurzy zbyt głęboko, schwycę go hakiem za pasek i
wyłowię jak łososia. Bądźcie spokojni, żeby to było co dobrego, byłoby się o co niepokoić,
ale to nic po tym: zawsze wypłynie, jak nie przymierzając zdechłe koty i puste butelki.
Po chwili Galuchet wydostał się na trawę i znikł wygrażając pięścią.
Ten śmieszny wypadek głęboko zasmucił Gilbertę. Po raz pierwszy zrozumiała, jak wielką
wadą była zbytnia dobroduszność ojca.
Rubaszne i naiwne obyczaje ludzi wśród których żyła, choć były wyrazem czystości i
dobroci serca, zaczęły ją napełniać lękiem; czuła, że nie stanowią ani dość światłej, ani dość
przezornej opieki dla jej wieku i dla jej płci.
„Jestem ubogą wiejską dziewczyną – mówiła sobie – i potrafię doskonale żyć z chłopami,
ale pod warunkiem, że nieokrzesani półmieszczanie nie przyłączą się do kompanii; chłopi
bowiem stają się przy nich zbyt brutalni, gdy wpadną w złość, a w życiu, jakie wiodę, nic
mnie nie chroni przed zemstą ani przed podłością.”
Emil wydał jej się zesłanym z nieba opiekunem, ale zaczynało ją dręczyć pytanie, jakie
było środowisko, w którym życie jego upływało; na samą myśl, że pan Cardonnet otacza się
ludźmi tego pokroju co Galuchet, ogarniał ją lęk: jakiż ten człowiek ma charakter i jak zwykł
postępować?
Jan Jappeloup, wracając wieczorem do Gargilesse, znalazł Galucheta leżącego, niby trup,
w poprzek drogi. Biedaczysko, oprzytomniawszy na chwilę po kąpieli, wstąpił do karczmy,
żeby się osuszyć, a z obawy o swoje zdrowie dał się namówić na szklankę wódki. To go
dobiło i wracał dosłownie na czworakach. Jan zdążył już zapomnieć o gniewie, zresztą nie był
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to człowiek zdolny pozostawić bliźniego na drodze, gdzie mogły go stratować konie. Pomógł
mu wstać i na wpół niosąc zaprowadził do fabryki, gdzie Galuchet, który go wcale nie poznał,
wszedł klnąc, że zemści się na tym łotrze, co to go chciał utopić.

VII

PAN GALUCHET

Przespawszy się dwanaście godzin, Galuchet zachował już tylko mgliste wspomnienie o
wypadkach wczorajszych i kiedy pan Cardonnet wezwał go do siebie, czuł tylko jakiś
niewyraźny żal do cieśli. Nie miał zresztą najmniejszej ochoty chwalić się, że odegrał tak
głupią rolę zaraz na wstępie swojej kariery dyplomatycznej, i swoje opóźnienie i ospały
wygląd złożył na karb gwałtownej migreny.
– Zdążyłem zaledwie zbadać teren – odpowiedział na pytanie swego chlebodawcy. –
Byłem tak cierpiący, że niewiele zdołałem zaobserwować. Mogę pana tylko zapewnić, że
panują w tym domu dość prostackie zwyczaje, żyją tam za pan brat z chłopami i kuchnia jest
bardzo niewybredna.
– To dla mnie żadna nowina – rzekł pan Cardonnet – ale niesposób, żeby pan spędził cały
dzień w Châteaubrun i nie zauważył nic szczególnego. O której przybył tam mój syn? O
której odjechał?
– Nie potrafię dokładnie powiedzieć, która to była godzina. Ich stary zegar tak źle chodzi.
– To żadna odpowiedź! Ile godzin spędził tam Emil? Nie chodzi mi przecież o dokładność
co do minuty.
– Trwało to wszystko razem pięć czy sześć godzin, proszę pana; setniem się wynudził. Pan
Emil nie wydawał się zbyt zachwycony, że mnie tam zastał, a jeśli chodzi o pannę, to wielka
z niej skromnisia. Upał tam na tej górze nie do zniesienia i nie można dwóch słów
powiedzieć, żeby zaraz ten chłop nie przerwał.
– Znać to po panu, bo jeszcze dziś nie potrafi pan nawet dwóch słów sklecić; ale o jakim
chłopie pan mówi, Galuchet?
– O tym cieśli Jappeloup, to hultaj, wszystkich tyka, o panu zaś mówi „stary Cardonnet”,
jakby o równym sobie.
– Wszystko mi jedno, ale o czym rozmawiał z nim mój syn?
– Pan Emil śmieje się z jego głupich konceptów, a panna Gilberta jest nim zachwycona.
– A nie zauważył pan jakiego jej sam na sam z moim synem?
– Nie, proszę pana, właśnie że nie. Stara, która jest z pewnością jej matką, bo mówi do niej
„córeczko”, nie odstępuje jej ani na krok; zresztą niełatwa to rzecz zalecać się do tej panny,
zwłaszcza że jest bardzo wyniosła i udaje księżniczkę. Bardzo to pasuje, słowo daję, do tych
jej toalet, a z tym wszystkim ani grosza posagu! Żeby mi ją darmo dawali, jeszcze bym jej nie
chciał.
– Cóż z tego, Galuchet, musi pan się o nią starać.
– Jeśli po to, aby z niej zażartować, w to mi graj, proszę bardzo!
– I po to, by dostać gratyfikację, której panu nie wypłacę, jeśli następnym razem nie złoży
mi pan jaśniejszego i bardziej szczegółowego raportu; dziś bredzi pan całkiem od rzeczy.
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Galuchet spuścił głowę nad księgą rachunkową i przez cały dzień walczył z niesmakiem,
który zawsze następuje po nadużyciu trunków.
Emil był jeszcze cały tydzień pogrążony w hydrostatyce; jedyną rozrywką, na jaką sobie
pozwalał, były wieczorne odwiedziny u Jana i pogawędka z nim, którą zawsze starał się
sprowadzić na temat Gilberty.
– Coś panu powiem, panie Emilu – rzekł raptem cieśla – widzę, że pana ten przedmiot
nigdy nie nudzi. Czy pan wie, o co stara Janilla pana podejrzewa? Że pan się zakochał w jej
córce.
– Co za myśl! – odrzekł młodzieniec, stropiony tym nagłym zapytaniem.
– Myśl jak myśl. A dlaczegoby pan się nie miał zakochać?
– To prawda, dlaczego nie miałbym się zakochać? – odpowiedział Emil coraz bardziej
zakłopotany. – Nie sądziłem jednak, żeby pan, drogi przyjacielu, miał tak lekko mówić o
podobnej możliwości.
– To raczej pan by zasługiwał na ten zarzut, gdyż odpowiada mi pan tak, jakbyśmy
żartowali. Niechże mi pan powie prawdę, inaczej nie chcę z panem więcej mówić.
– Janie, gdybym istotnie zakochał się w osobie, którą szanuję jak rodzoną matkę, nie
wiedziałby o tym nawet mój najlepszy przyjaciel.
– Wiem dobrze, że nie jestem pańskim najlepszym przyjacielem, a jednak chciałbym
wiedzieć.
– Mówcie jaśniej, Janie.
– To pan niech raczej mówi, czekam.
– Będzie pan długo czekał w takim razie, nie mogę bowiem nic odpowiedzieć na podobne
pytanie, pomimo całego szacunku i przyjaźni, jaką dla ciebie żywię.
– Jeśli tak jest istotnie, będzie pan zmuszony niebawem pożegnać na dobre wszystkich
mieszkańców Châteaubrun, gdyż moja Janilla nie należy do tych, co długo zamykają oczy na
niebezpieczeństwo.
– Ranią mnie te słowa. Nie przypuszczałem, że można mnie posądzić, iż mógłbym narazić
na jakieś niebezpieczeństwo osobę, której dobre imię jest mi równie drogie, jak jej krewnym
lub najbliższym przyjaciołom.
– Pięknie pan mówi, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy mam panu coś
powiedzieć? A więc z początkiem zeszłego tygodnia byłem w Châteaubrun, chcąc pożyczyć
od pana Antoniego potrzebne mi narzędzia. Zastałem moją Janillę samą: czekała na pana. Pan
nie przyszedł, ona zaś powiedziała mi wszystko. Otóż, mój chłopcze, jeśli w niedzielę nie
patrzyła na pana niechętnym wzrokiem, jeśli pozwalała panu widywać od czasu do czasu
swoją córeczkę, mnie pan to zawdzięcza.
– W jaki sposób, mój drogi Janie?
– A w taki, że ja mam większe zaufanie do pana niż pan do mnie. Zapewniłem moją
Janillę, że jeśli pan się zakochał w Gilbercie, to się pan z nią ożeni i że ręczę za pana, jak
pragnę zbawienia.
– I miałeś rację, mój drogi! – wykrzyknął Emil chwytając cieślę za ramię. – Nigdy nie
powiedziałeś prawdziwszych słów.
– Tak, ale nie wiemy jeszcze, czy pan jest zakochany, a do tego pan nie chce się przyznać.
– Bo mogę to powiedzieć tylko tobie, skoro się mnie pytasz. Tak, Janie, kocham ją nad
życie i chcę się z nią ożenić.
– Zgoda! – odpowiedział Jan z radosnym entuzjazmem – jeśli o mnie chodzi, daję wam
swoje błogosławieństwo... Chwileczkę! Pod warunkiem, że Gilberta się zgodzi.
– A jeśli cię zapyta o radę, zacny Janie, ciebie, swego najlepszego przyjaciela i drugiego
ojca?
– Powiem jej, że nie mogła zrobić lepszego wyboru, że mi pan przypadł do serca i chcę
być świadkiem na waszym ślubie.
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– A więc, drogi przyjacielu, chodzi już tylko o to, by uzyskać zgodę rodziców.
– Za Antoniego ręczę, jeśli ja się wdam w tę sprawę. Ma on swoją dumę, będzie się
obawiał wahań ze strony pańskiego ojca, ale wiem, co mu na to powiedzieć.
– Co takiego? Co mu powiesz?
– Coś, o czym pan nie wie, a co ja jeden wiem. Nie ma potrzeby mówić o tym dzisiaj,
jeszcze nie pora, może pan myśleć o żeniaczce najwcześniej za rok albo dwa.
– Janie, powierz mi tę tajemnicę, tak jak ja powierzyłem ci moją. Widzę tylko jedną
przeszkodę do naszego małżeństwa: opór mego ojca. Postanowiłem go przezwyciężyć, ale nie
ukrywam przed sobą, że sprzeciw będzie bardzo silny.
– A więc, skoro okazałeś tyle zaufania i mówiłeś tak szczerze ze starym Janem, stary Jan
odpłaci ci tym samym. Słuchaj, synu: ojca twego czeka wkrótce ruina, nie będzie więc miał
już powodu, by traktować z góry rodzinę de Châteaubrun.
– Jeżeli prawdę mówisz, przyjacielu, to pomimo zgryzoty, jaką odczułby wtedy mój ojciec,
błogosławiłbym twoje dziwne proroctwo, są bowiem inne przyczyny, dla których lękam się
tego bogactwa.
– Wiem o tym, znam twoje serce, widzę, że chciałbyś wzbogacić innych, zanim sam się
wzbogacisz. Wszystko ułoży się tak, jak tego pragniesz, już ja ci to przepowiadam. Śniło mi
się to chyba z dziesięć razy.
– Jeśli ci się to tylko śniło, mój drogi Janie...
– Niech pan zaczeka... Co to za książka, którą pan zawsze nosi pod pachą, tak jakby pan
się z niej uczył?
– Mówiłem ci już, to traktat naukowy o sile wody, o prawie ciążenia, o prawach
równowagi...
– Pamiętam, pan mi to już mówił, ale ja panu powiadam, że pańska książka kłamie albo
pan źle ją zrozumiał: inaczej wiedziałby pan to, co ja wiem.
– Cóż takiego?
– To, że fabryka wasza się nie utrzyma i że ojciec pański, upierając się przy walce z tą
rzeką, która sobie z niego kpi, straci wszystko i zbyt późno zrozumie swoje szaleństwa.
Dlatego od pewnego czasu tak mi wesoło. Byłem zły i smutny, dopóki wierzyłem w
powodzenie waszego przedsiębiorstwa; żywiłem wszakże pewną nadzieję, która wciąż mi
powracała. Chciałem wiedzieć, jak się rzeczy mają naprawdę: chodziłem, przyglądałem się,
pracowałem, badałem. Tak, badałem! Niepotrzebne mi były na to ani wasze książki, ani
wasze mapy, ani wasza bazgranina, zobaczyłem i zrozumiałem wszystko. Panie Emilu,
ciemny chłop ze mnie i wasz Galuchet plunąłby mi pod nogi, gdyby śmiał, ale mogę pana
zapewnić o czymś, czego się pan nawet nie domyśla: ojciec pański nie zna się wcale na tym,
co robi, poszedł za złą radą, pan zaś nie jest jeszcze dość uczony, by sprostować jego błędy.
Następna zima zniesie znów wszystkie wasze roboty i będzie się to powtarzało każdej zimy,
póki pan Cardonnet nie wrzuci do wody ostatniego talara. Niech pan zapamięta, co panu
mówię, ale niech pan nie próbuje wybić tego z głowy swemu ojcu. Zawziąłby się jeszcze
bardziej i doprowadziłby się do zguby, a i tak to uczyni bez naszej pomocy. Czeka was ruina,
mój drogi panie Emilu, jeśli nie tu, to gdzie indziej, przejrzałem bowiem umysł pańskiego
ojca, jakbym go miał na dłoni. To tęga głowa, przyznaję, ale to głowa szaleńca. Człowiek ten
zapala się do swoich projektów, i to w takim stopniu, iż wierzy w ich niezawodność, a jeśli
kto ma taką naturę, nic mu się udać nie może. Myślałem z początku, że odważnie rozgrywa
trudną grę, widzę jednak teraz, że gra zbyt ryzykownie, gdyż zaczyna budować na nowo
wszystko to, co ostatni wzwód zniszczył. Miał dotychczas zbyt wiele szczęścia. Tym gorzej!
Powodzenie czyni człowieka samowolnym i zarozumiałym. To historia Napoleona –
widziałem, jak szedł w górę i jak z niej schodził – niby cieśla, co wdrapuje się na szczyt
domu, nie przekonawszy się, czy podwaliny są dość mocne. Choćby był najlepszym cieślą,
choćby stworzył arcydzieło, jeśli ściany się zachwieją, na nic cała praca!
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Jan mówił z takim przekonaniem, jego czarne oczy błyszczały tak mocno spod gęstych,
siwiejących brwi, że Emil nie mógł się oprzeć wzruszeniu. Błagał go o wyjawienie podstaw,
na których opiera swoje twierdzenie, cieśla jednak długo nie ustępował. Wreszcie,
zwyciężony natarczywością Emila i trochę zniecierpliwiony jego wątpliwościami, wyznaczył
mu spotkanie w przyszłą niedzielę.
– Przyjdzie pan do Châteaubrun w sobotę albo w poniedziałek – powiedział – ale w
niedzielę skoro świt wybierzemy się w górę rzeki aż do miejsca, które chcę panu pokazać.
Niech pan weźmie z sobą wszystkie książki i wszystkie narzędzia, jeśli pan uważa to za
potrzebne. Mniejsza z tym, jeśli nie potwierdzą prawdy moich słów: w takim razie nauka jest
w błędzie. Niech pan wszakże nie liczy na to, że tę wycieczkę można odbyć konno lub
powozem; jeśli pan nie ma zdrowych nóg, to lepiej dać spokój.
W najbliższą sobotę Emil wybrał się do Châteaubrun i jak zwykle, wstąpił po drodze do
Boisguilbault, nie śmiał bowiem zbyt wcześnie pokazać się Gilbercie.
Kiedy zbliżał się już do ruin zamku, dostrzegł czarny punkt u podnóża góry. Okazało się
po chwili, że ów czarny punkt to był Konstanty Galuchet w czarnym surducie, czarnych
pantalonach i rękawiczkach, w czarnej atłasowej kamizelce i takimże krawacie. Zwykł się tak
nosić stale, zimą i latem, i choćby miał ścierpieć najgorszy upał i narazić się na najgorsze
zmęczenie, pokazywał się zawsze na wsi w owym przepisowym stroju. Obawiał się, by go nie
wzięto za chłopa, gdyby tak jak Emil wdział na siebie bluzę wieśniaczą i szary kapelusz z
szerokimi skrzydłami.
Strój mieszczan w naszej epoce jest chyba najbardziej ponury, najmniej wygodny i
najniezgrabniejszy ze wszystkich, jakie moda kiedykolwiek wymyśliła, lecz dopiero na tle pól
uwydatnia się cała jego szpetota i niewygoda. Widok ten mniej nas razi w pobliżu wielkich
miast, gdyż nawet wsie są tam uporządkowane, wyciągnięte jak pod sznur, obsadzone
drzewami, zabudowane i ogrodzone z systematycznością odbierającą przyrodzie cały jej
nieprzewidziany wdzięk. Można czasem podziwiać przepych i symetrię, z jaką wszystko
zostało tam podporządkowane wymaganiom wyrafinowanej cywilizacji, trudno jednak sobie
wyobrazić, by można było pokochać taką wieś. Nie jest to prawdziwa wieś; prawdziwa wieś
leży w okolicy zaniedbanej, trochę dzikiej, gdzie kultura nie polega na marnych
upiększeniach ani zazdrośnie strzeżonych granicach, tam, gdzie ziemie stanowią jedno, gdzie
własność zaznaczona jest tylko kamieniem lub krzakiem powierzonym pieczy wieśniaków.
Drogi tamtejsze, przeznaczone jedynie dla pieszych, jeźdźców lub zwykłych wozów,
przedstawiają tysiące malowniczych niespodzianek; wybujałe żywopłoty zaś, nietknięte
ludzką ręką, zwisają jak festony, wgłębiają się jak kołyski i stroją w owe dzikie rośliny,
starannie wyrywane w okolicach, gdzie wszechwładnie panuje zbytek. Emil przypomniał
sobie, że przeszedł czasem parę mil w okolicy Paryża i nie ucieszył go widok ani jednej
pokrzywy, toteż żywo odczuwał urok dzikiej przyrody, wśród której się teraz znalazł. Bieda
nie ukrywała się tutaj wstydliwie, podeptana nogami bogactwa. Rozpościerała się, wolna i
uśmiechnięta, po ziemi noszącej z dumą jej godła: polne kwiaty, ścielące się zioła, skromny
mech i poziomki leśne, rzeżuchę nad szeroko rozlaną wodą, bluszcze skalne zarastające od
wieków ścieżki, nie ściągając tym na siebie uwagi policji. Podobały mu się zagradzające
drogę gałęzie, które przechodzień szanuje, oparzeliska, gdzie z cicha rechoczą zielone żabki,
jakby chciały ostrzec podróżnego – czujniejsza to warta niż ta, co broni królewskich pałaców
– podobały mu się te rozsypujące w gruzy stare murki grodzące pola, których nikt nie myśli
naprawiać, te potężne korzenie tworzące wzniesienia dokoła prastarych drzew i drążące u ich
stóp głębokie groty; podobało mu się to zaniedbanie, pozostawiało przyrodzie całą jej
naiwność i harmonizowało tak pięknie z surowymi typami wieśniaków oraz ich skromnym i
poważnym strojem.
Ale niech w tych ramach, zarazem prostych i wspaniałych, które przenoszą wyobraźnię w
czasy prymitywnej poezji, ukaże się ów truteń, pan w czarnym ubraniu, z wygolonym
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podbródkiem, w rękawiczkach, stąpający niezgrabnie – a widzimy, że ten pan stworzenia
staje się śmiesznym dodatkiem, niepotrzebną plamą na tym sielskim obrazie. Co tu robią w
świetle słonecznym wasze żałobne ubrania, z których osty i ciernie zdają się naśmiewać
upatrując w nich swoją ofiarę? Wasz niewygodny i niewłaściwy strój budzi większą litość niż
łachmany nędzarza; widać, że nie dla was miejsce w rozległej przestrzeni i że wasza liberia
was przytłacza.
Nigdy jeszcze myśl ta nie zarysowała się Emilowi wyraźniej niż na widok Galucheta, który
niosąc kapelusz w ręku z trudem wspinał się na wzgórze, przy czym w śmieszny sposób
rozwiewały się poły jego surduta; przystawał co chwila, by wycierać chustką do nosa ślady
częstych upadków. Emilowi chciało się śmiać, ale potem ze złością zadał sobie pytanie, po co
ten truteń krąży dokoła świętego ula?
Emil wprawił konia w galop, minął Galucheta udając, że go nie poznaje, i przybył
pierwszy do Châteaubrun, by oznajmić jego wizytę jako nieodwracalną klęskę.
– Ach, ojcze – powiedziała dziewczyna – błagam cię, nie przyjmuj tego człowieka, taki
jest niemiły i źle wychowany. Nie pozwól, aby ten obcy przybysz, który nigdy nam nie będzie
życzliwy, mącił nasz spokój domowy i pozbawiał nas miłej swobody.
– A cóż ja mam z nim zrobić? – odpowiedział pan de Châteaubrun zakłopotany. –
Zaprosiłem go, by przychodził, kiedy zechce; nie mogłem przewidzieć, że ty, tak dobra i tak
pobłażliwa, uprzedzisz się do tego nieszczęsnego człowieczyny, dlatego że jest szpetny i mało
obyty. Mnie takich ludzi żal: każdy ich od siebie odpycha, aż im w końcu życie brzydnie!
– Niech pan w to nie wierzy! – odparł Emil – przeciwnie, jest im bardzo dobrze w życiu i
są przekonani, że się wszystkim podobają.
– Po cóż im w takim razie odbierać złudzenia, bez których zamartwiliby się na śmierć? Ja
nie mam tej odwagi i nie myślę, by moja dobra Gilberta mnie do tego namawiała.
– Mój nazbyt dobry ojcze! – westchnęła Gilberta – chciałabym także mieć tę odwagę i, o
ile wiem, nie brak mi jej na ogół, lecz ta zarozumiała i zadowolona z siebie kreatura, której
samo spojrzenie mnie obraża, która zwraca się do mnie po imieniu widząc mnie pierwszy raz
w życiu! Nie, znieść go nie mogę, czuję, że ma na mnie zły wpływ, gdyż sam jego widok
skłania mnie do pogardy i szyderstwa, co jest przeciwne i mojej naturze, i moim zwyczajom.
– To prawda, że pan Galuchet stanie się wkrótce wobec panny Gilberty zbyt poufały –
powiedział Emil zwracając się do pana Antoniego – i że będzie pan zmuszony nieraz
przypominać mu o szacunku, jaki jest jej winien. Jeśli zmusi pana, by pan pokazał mu drzwi,
będzie pan żałował, że przyjął go w swoim domu ze zbyt wielkim zaufaniem. Czy nie lepiej
dać mu dziś chłodnym przyjęciem do zrozumienia, że pan nie zapomniał, w jak grubiański
sposób zachował się podczas swej pierwszej wizyty?
– Chyba najlepsze wyjście z tego wszystkiego będzie – odrzekł pan de Châteaubrun – jeśli
pójdziecie z Janillą do sadu, ja zaś zabiorę Galucheta na ryby. W ten sposób uwolnię was od
jego towarzystwa.
Emilowi nie uśmiechała się ta propozycja. Kiedy byli pod opieką pana de Châteaubrun,
zdawało mu się, że jest prawie sam na sam z Gilbertą, tymczasem Janilla była znacznie
energiczniejszym i przenikliwszym świadkiem. Gilbercie zaś zdawało się, że postąpiłaby
egoistycznie, gdyby zrzuciła na barki ojca cały ciężar tej wizyty.
– Nie – odpowiedziała całując go – właśnie że tobie na złość zostaniemy, bo niech się
tylko odwrócimy, będziesz dla niego łagodny, dobry, no i ten pan gotów pomyśleć, że jest tu
bardzo mile widzianym gościem. Już ja cię znam, ojcze! Nie potrafisz mu tego nie
powiedzieć i poprosisz go na pewno do stołu, a on znów zacznie pić. Lepiej więc będzie, jeśli
moja obecność zmusi go, by się przyzwoicie zachował.
– Już ja to biorę na siebie – oświadczyła Janilla, która słuchała dotąd nie wypowiadając
swego zdania. Znienawidziła Galucheta od owego dnia, kiedy targował się z nią o dziesięć su,
których od niego zażądała za zwiedzenie ruin. – Bardzo lubię, kiedy pan popija wino z
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własnej winnicy z przyjaciółmi i miłymi sobie ludźmi, nie lubię jednak, kiedy się nim
częstuje pieczeniarzy. Uprzedzam, że będę hojną ręką chrzciła wino dla pana Galuchet. Tym
gorzej dla pana, panie hrabio, wiem, że pan wody nie lubi, nie zasiedzi się więc pan tak długo
przy stole.
– Ależ, Janillo – to istna tyrania – zaprotestował pan Antoni – każesz mi teraz pić wodę?
Chcesz więc mojej śmierci?
– Nie, panie hrabio, to tylko dobrze wpłynie na pańską cerę, a jeśli ten jegomość będzie się
krzywił, tym lepiej!
Janilla dotrzymała słowa, lecz Galuchet był zbyt stropiony, by się na tym poznać. Czuł się
coraz bardziej nieswojo w obecności Emila, którego wzrok i uśmiech zdawały się wciąż
badać go surowo, a kiedy chciał nadrabiać miną i przypodobać się Gilbercie, doznawał tak
niechętnego przyjęcia, że nie wiedział, gdzie się schować. Postanowił wstrzemięźliwie raczyć
się cienkim winkiem z Châteaubrun i był szczerze rad, gdy po pierwszej szklance gospodarz
nie nalegał, by wypił drugą. Pan Antoni, który dał mu przykład wypijając duszkiem pierwszą
szklankę, jak nakazywała wiejska gościnność, stłumił westchnienie i spojrzał z wyrzutem na
Janillę za zbyt hojną domieszkę wody. Charasson, wtajemniczony przez ochmistrzynię,
wybuchnął głośnym śmiechem, za co został ostro skarcony przez swego pana i skazany na
wypicie do kolacji reszty niewinnego napoju.
Kiedy Galuchet doszedł do przekonania, że widok jego jest nieznośny zarówno Gilbercie,
jak Emilowi, postanowił zrehabilitować się w oczach pana Cardonnet i zaryzykować
oświadczyny. Wziął więc pana Antoniego na stronę i, pewien rekuzy, ofiarował jego córce
serce, rękę i dwadzieścia tysięcy franków. Zdawało mu się, że niewiele ryzykuje podwajając
fikcyjną cyfrę swego majątku. Ten skromny fundusz, dodany do posady zapewniającej panu
Galuchet dochód w wysokości tysiąca dwustu franków, przeszedł oczekiwania pana
Châteaubrun. Była to dobra partia dla Gilberty, trudno oczekiwać lepszej pod względem
majątkowym, poczciwy wieśniak nie mógł bowiem dać córce jakiegokolwiek posagu, choćby
wyzuł się ze wszystkiego. Nie było na świecie człowieka bardziej bezinteresownego niż pan
Antoni, dał tego w ciągu życia dostateczne dowody. Nie mógł jednak bez pewnej goryczy
pomyśleć, że jego ukochana córka, o ile nie znajdzie człowieka, który pokochałby ją dla niej
samej, skazana będzie na długie lata, jeśli nie na całe życie, panieństwa.
„Jaka szkoda – pomyślał – że niesposób zakochać się w tym chłopcu! Jest z pewnością
szlachetny i uczciwy, moja córka mu się podoba, nie pyta o posag. Musi wiedzieć
niewątpliwie, że Gilberta nie ma ani grosza, i chce jej oddać wszystko, co posiada. To
konkurent do ręki, co ma uczciwe zamiary, trzeba mu odmówić grzecznie, delikatnie i
życzliwie.”
I nie wiedząc, jak się wziąć do rzeczy – nie chciał bowiem, by posądzono Gilbertę, że
pyszni się swym nazwiskiem, lub narazić ją na zarzut, iż niechęcią zraniła czyjeś serce –
wybrnął z tego w taki sposób, że nie dał wyraźnej odpowiedzi i poprosił o czas do namysłu.
Galuchet zaś zapytał, czy wolno mu przyjść znowu, nie w charakterze starającego, lecz by
dowiedzieć się, jak rozstrzygnął się jego los – na co otrzymał zezwolenia, choć biedny pan
Antoni drżał cały dając mu taką odpowiedź.
Zaprowadził gościa nad rzekę, by zająć go łapaniem ryb, choć Galuchet bardzo pragnął
zostać na zamku i nie przyniósł ze sobą żadnych przyborów. Wobec tego spacerował z nim
nad brzegiem Creuze, wskazał po drodze najlepsze miejsca i był na tyle słaby i dobroduszny,
że przeprosił go za docinki i psoty Jana Jappeloup. Galuchet wcale się nie obraził, wziął całą
winę na siebie oświadczając wszakże, by się przedstawić w nieco lepszym świetle, że
podchmielił sobie wówczas przypadkiem i że jeśli nie ma zbyt mocnej głowy, to dlatego że
przywykł do wielkiego umiarkowania w piciu.
– To doskonale! – odrzekł pan Antoni. – Janilla obawiała się, że pan jest trochę
niewstrzemięźliwy, ale to, co się panu przytrafiło, jest wręcz odwrotnym dowodem.

148

Rozmawiali dość długo, Galuchet uparcie nie odchodził, chociaż miarkował po
niespokojnej minie hrabiego, że gospodarz nie chce z nim wracać na zamek. Wrócili jednak w
końcu i Galuchet wziął również Janillę na stronę, by zwierzyć jej się ze swoich zamiarów i
dać czas panu Antoniemu na uprzedzenie Gilberty. Wiedział, że ją ta wiadomość rozgniewa,
gdyż tym razem, na trzeźwo, zdawał sobie sprawę zarówno ze zniecierpliwienia Emila, jak i z
uczuć Gilberty do obrońcy, którego sobie wybrała.
„Tym razem – myślał sobie – pan Cardonnet nie zrobi mi wymówki, że straciłem czas na
próżno. Moi piękni kochankowie będą na mnie wściekli, a pan Emil nie wytrzyma i poszuka
ze mną zaczepki.”
Galuchet nie był tchórzem, a choć nie przypuszczał, by Emil zdolny był do pojedynku na
pięści, to jednak mówił sobie z pewną satysfakcją, że czuje się na siłach dotrzymać mu placu.
Jednak prawdziwa rozprawa honorowa byłaby mniej w jego guście, nie miał bowiem pojęcia,
jak się włada rycerską bronią; pocieszał się wszakże, iż pan Cardonnet potrafi go uchronić
przed pojedynkiem.
Podczas gdy Galuchet rozmawiał z Janillą, pan de Châteaubrun pozostał z córką i Emilem
w sadzie i opowiedział im, co zaszło między nim a sekretarzem, używając jednak pewnych
krasomówczych wybiegów.
– Zarzucacie temu chłopcu, że jest głupi i zuchwały – zaczął – ale pożałujecie waszej
bezwzględności; to naprawdę porządny człowiek, mam tego dowody. Mogę mówić szczerze
przy Emilu, który jest naszym przyjacielem, a nawet gdyby Gilberta chciała zastanowić się
nad tą sprawą bez uprzedzeń, mogłaby go poprosić o pewne informacje o tym młodzieńcu...
Powiedz, panie Emilu, z ręką na sercu, czy to człowiek uczciwy?
– Niewątpliwie – odrzekł Emil. – Pracuje u mego ojca od trzech lat i ojciec bardzo
niechętnie by się z nim rozstał.
– A charakter ma dobry?
– Nie dowiódł tego, co prawda, tutaj przed kilku dniami, muszę jednak przyznać, że
zazwyczaj jest bardzo spokojny i nikomu wody nie zamąci.
– Lubi czasem wypić?
– Nigdy o tym nie słyszałem.
– Cóż więc mu macie do zarzucenia?
– Gdyby mu nie przyszło do głowy zasiadać z nami do stołu, uważałabym go za
doskonałość – powiedziała Gilberta.
– Taki ci jest niemiły? – zapytał pan Antoni i przystanął, by jej popatrzeć w oczy.
– Ależ nie, ojcze! – odpowiedziała, zdziwiona jego uroczystą miną. – Nie bierz tak na serio
mojej niechęci. Nie mam zwyczaju nikogo nienawidzić i jeśli znajdujesz przyjemność w
towarzystwie tego młodzieńca, jeśli zasłużył istotnie na twój szacunek, niech mnie Bóg broni,
bym przez kaprys miała cię tego pozbawiać! Postaram się przełamać i może z czasem
podzielę twoją dobrą o nim opinię.
– To rozumiem, tak mówi dobra i mądra córka! Poznaję moją Gilbertę! Wiedz o tym,
dziecko drogie, że ty mniej niż ktokolwiek masz prawo lekceważyć tego chłopca, że jeśli nie
czujesz do niego najmniejszej sympatii, powinnaś przynajmniej traktować go grzecznie i
odprawić łagodnie. Domyślasz się chyba, dlaczego?
– Ani trochę, ojcze.
– Obawiam się, że ja się domyślam – odezwał się Emil, a policzki jego pokrył żywy
rumieniec.
– A więc – ciągnął dalej pan Antoni – przypuśćmy, że chłopiec, w porównaniu z nami dość
zamożny, spojrzy na ładną, dobrą, lecz bardzo ubogą dziewczynę, że się w niej zakocha od
pierwszego wejrzenia i złoży u jej stóp najszlachetniejsze w świecie uczucia – czy należy go
wypędzić brutalnie i zatrzasnąć mu drzwi przed nosem mówiąc: „Nie, mój panie, jest pan za
brzydki!”
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Gilberta zaczerwieniła się równie mocno jak Emil i choć starała się przyjąć cios z pokorą,
poczuła się tak dotknięta śmiałością Galucheta, że nie mogła nic odpowiedzieć i łzy napłynęły
jej do oczu.
– Ten nędznik skłamał niegodnie! – wykrzyknął Emil – i zasłużył na to, by pan go
haniebnie wypędził. Nie posiada ani grosza i ojciec mój wyciągnął go z najczarniejszej nędzy.
Pracuje u niego zaledwie od trzech lat, więc o ile nie odziedziczył jakiegoś tajemniczego
spadku...
– Nie, Emilu, mylisz się pan, on mnie nie okłamał, nie jestem ani tak słaby, ani tak
łatwowierny, za jakiego mnie masz. Wypytałem go i wiem, że źródło jego fundusiku jest
czyste i solidne. To ojciec pański zapewnia mu kapitał dwudziestu tysięcy franków, by
przywiązać go do siebie mocą wdzięczności, w razie gdyby ożenił się w tej okolicy.
– Nie ulega wątpliwości – rzekł Emil drżącym głosem – że ojciec mój nie wie, iż ten
człowiek śmiał podnieść oczy na pannę de Châteaubrun, inaczej nigdy by go nie umacniał w
podobnej nadziei.
– Przeciwnie – odrzekł pan Antoni, który uważał to za rzecz bardzo naturalną – Galuchet
zwierzył się pańskiemu ojcu ze swoich uczuć do Gilberty i pan Cardonnet upoważnił go, by
się na niego powołał prosząc mnie o jej rękę.
Gilberta zbladła jak trup i patrzyła na Emila, który spuścił oczy, zdumiony, upokorzony i
do głębi serca złamany.

VIII

WYBUCH

– Co się stało? – zapytała Janilla, która zaszła ich siedzących we troje w altance przy
wejściu do sadu – dlaczego Gilberta jest taka blada? I dlaczego umilkliście wszyscy na mój
widok, jakbyście uknuli jakiś spisek?
Gilberta rzuciła się na szyję Janilli i zaczęła szlochać.
– Patrzcie, państwo! – ciągnęła dalej staruszka – a to co takiego? Moja córeczka ma
zmartwienie, a ja wcale nie wiem, o co chodzi! Niechże się pan odezwie, panie Antoni!
– Czy ten młody człowiek sobie poszedł? – zapytał pan de Châteaubrun rozglądając się
dokoła z niepokojem.
– Z całą pewnością, pożegnał się ze mną i odprowadziłam go do samej bramy –
odpowiedziała Janilla. – Ledwo się go pozbyłam. Temu to się trudno wyjęzyczyć! Miał
ochotę zostać, miarkowałam to z jego miny, ale dałam mu do zrozumienia, że tego rodzaju
spraw nie załatwia się tak prędko, że muszę się z panem naradzić i że do niego napiszemy,
jeśli będziemy chcieli się z nim zobaczyć z tego czy z innego powodu. Ale przede wszystkim
chcę wiedzieć, co się stało mojej córeczce? Kto jej zrobił przykrość? Twoja Janilla jest już
przy tobie, żeby cię obronić i pocieszyć!
– Ach tak, ty mnie zrozumiesz! – wykrzyknęła Gilberta – pomożesz mi odeprzeć obelgę,
czuję bowiem, że mnie obrażono. Potrzeba mi ciebie, byś to wytłumaczyła ojcu. Wystaw
sobie, że staje się niemal adwokatem pana Galucheta.
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– Ach, więc wiesz już o wszystkim! W takim razie są to sprawy czysto rodzinne. I ja
miałabym wam dużo do powiedzenia, ale to wszystko znudziłoby pana Emila.
– Rozumiem, co pani chce przez to powiedzieć, panno Janillo – odrzekł młodzieniec – i
wiem, że zwykłe konwenanse nakazywałyby mi się oddalić, lecz to, co się tutaj dzieje, zbyt
blisko mnie obchodzi, bym miał poddać się przyjętym zwyczajom. Może pani mówić przy
mnie, skoro wiem już teraz wszystko.
– W takim razie, panie Emilu, jeśli pan wie, o co chodzi, i jeśli pan Antoni uważał za
właściwe pana wtajemniczyć, co między nami mówiąc było całkiem zbyteczne, wyłożę
wszystko tak, jakby pana tu nie było. Przede wszystkim, Gilberto, nie trzeba płakać: czym się
tu martwić, córeczko? Jakiś natręt sobie wyobraził, że jest ciebie godny? Mój Boże, nieraz
jeszcze będziesz na to narażona, czy wyjdziesz za mąż, czy nie, ludzie zbytnio zadufani w
sobie zasłużą na twój śmiech, bo z tego trzeba się śmiać, moje dziecko, a nie gniewać się o to.
Temu młodzieńcowi się zdaje, że ci robi wielki zaszczyt i daje dowód uznania; przyjmij to
więc w taki sam sposób i powiedz mu lub każ mu powiedzieć, że mu dziękujesz, ale że go nie
chcesz. Nie rozumiem wcale, dlaczego się dręczysz; może myślisz, że mam zamiar go
zachęcać? Co znowu! Choćby miał sto tysięcy franków, sto milionów talarów, nie
uważałabym jeszcze, że jest godzien mojej córki! Brzydal, z tymi wyłupiastymi oczami i
rozpromienioną miną, niech sobie idzie dalej, nie ma u nas dla niego narzeczonej! Czego mu
się zachciewa! Twoja Janilla zna się na rzeczy i wie, że nie wkłada się do bukietu ostu obok
róży!
– Święte słowa, droga panno Janillo! – wykrzyknął Emil – zasługuje pani na miano jej
matki!
– A cóż to pana obchodzi, mój panie? – zapytała Janilla, uniesiona własną elokwencją – to
są nasze sprawy rodzinne, pan nie ma tu nic do powiedzenia! Czy wie pan co złego o tym
konkurencie? Nie trzeba nam pańskich rad, pozbędziemy się go i bez pana.
– Daj spokój, Janillo, nie gniewaj się na niego – prosiła Gilberta tuląc się do starej
przyjaciółki. – Miło mi, gdy ktoś rozumie, że zamiary tego człowieka są dla mnie obelgą;
czuję się tak upokorzona, gdy o tym pomyślę. Dreszcz mnie przeszywa, jestem po prostu
chora. A jednak ojciec nie chce tego zrozumieć! Ojcu pochlebiają te oświadczyny i nie potrafi
nic zrobić, by mi oszczędzić widoku pana Galucheta.
– Ha, ha, ha! – wykrzyknęła Janilla ze śmiechem – więc to jego wina, jak zawsze! Cóż to
za niedobry człowiek! Moja córeczka przez niego płacze? Co ja widzę, panie Antoni, czy pan
czasem nie chce grać roli tyrana? To się panu nie uda, wasza Janilla jeszcze żyje i wcale nie
ma ochoty umierać!
– Tego tylko brakowało – odparł pan Antoni – jestem więc despotą, wyrodnym ojcem!
Dobrze, dobrze, napadaj na mnie, jeśli ci to ulgę sprawia. A jak skończysz, moja córka zechce
mi może powiedzieć, o co ma do mnie żal i jaką to ja zbrodnię popełniłem?
– Ojcze kochany – zawołała Gilberta rzucając się w objęcia pana Antoniego – dajmy
spokój tym przykrym żartom i pozbądźmy się raz na zawsze pana Galucheta, bym mogła
wreszcie odetchnąć, zapomnieć o nim, jakby to był zły sen!
– W tym właśnie sęk! – odrzekł pan Antoni – właśnie o to chodzi, co mu mam napisać,
dlatego dobrze jest się naradzić.
– Słyszysz, mateczko? – zwróciła się Gilberta do Janilli – ojciec nie wie, co mu
odpowiedzieć, najwidoczniej nie potrafił z punktu odmówić.
– No cóż, moje dziecko, twój ojciec nie tak bardzo znów zawinił – odrzekła Janilla – ten
piękny konkurent i mnie się o ciebie oświadczył, wysłuchałam go w milczeniu, nie
odpowiedziałam ani tak, ani nie. Tylko się nie gniewaj! Tak właśnie należy postępować, teraz
naradźmy się w spokoju. Nie możemy przecie powiedzieć temu chłopcu: „Pan się nam nie
podoba”, to nie uchodzi. Nie można także mu oświadczyć: „Pochodzimy z dobrej rodziny, a
pan się nazywa Galuchet”, to byłoby z naszej strony okrutne i upokarzające dla niego.
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– Nie to zresztą jest powodem naszej odmowy – wtrąciła się Gilberta. – Czyż
przywiązujemy teraz wagę do szlacheckiego pochodzenia? Prawdziwą szlachetność nosimy w
sercu, nie zaś w czczych tytułach. To nie nazwisko pana Galuchet budzi we mnie odrazę, to
jego maniery i uczucia, które żywi.
– Moja córka ma słuszność: nazwisko, zawód, majątek nic nie znaczą – potwierdził pan
Antoni. – Nie tych zatem argumentów możemy użyć. Nie możemy również wytykać
człowiekowi jego wad. Najlepiej będzie, jeśli powiemy, że Gilberta nie chce w ogóle wyjść za
mąż.
– Za pozwoleniem, panie Antoni – przerwała mu Janilla. – Nie zgadzam się na to, bo
jeśliby ten młody człowiek to rozgłosił (czego z pewnością nie omieszka), wówczas nie zjawi
się tu już żaden konkurent, a wcale mi się nie uśmiecha, żeby moja córka została zakonnicą.
– Trzeba jednak podać jakąś przyczynę – upierał się pan Antoni. – Powiedzmy w takim
razie, że nie chce jeszcze wyjść za mąż, że jest za młoda.
– Tak, tak, mój ojcze! – znalazłeś najlepszą rację. To prawda: nie chcę jeszcze wychodzić
za mąż, jestem za młoda.
– Nieprawda! – wykrzyknęła Janilla. – Jesteś już dorosła i ręczę, że wkrótce znajdziesz
dobrego męża, który będzie się podobał i tobie, i nam wszystkim.
– Nie myśl o tym nawet, mateczko! – odparła Gilberta z zapałem. – Przysięgam ci przed
Bogiem, że ojciec mój powiedział prawdę. Nie chcę jeszcze wychodzić za mąż i pragnę, żeby
wszyscy o tym wiedzieli, by oddalić wszystkich konkurentów. Ach, jeżeli chcecie narazić
mnie na podobne natręctwa, zatrujecie mi całą radość życia z wami, zgotujecie mi smutną
młodość! Unieszczęśliwicie mnie, gdyż nie zmienię postanowienia; wolę umrzeć niż rozstać
się z wami!
– A któż tu mówi o rozstaniu? – zapytała Janilla. – Człowiek, który cię pokocha, nie
będzie chciał ci robić przykrości, ty sama zresztą nie wiesz jeszcze, jak to będzie, gdy kogoś
pokochasz. Ach, moje biedne dziecko, wtedy to może my z kolei będziemy płakać, gdyż jest
napisane, że kobieta porzuci ojca i matkę i złączy się z mężem swoim, a ten, kto to
powiedział, dobrze znał serce kobiety.
– Och! – wykrzyknął Emil – to prawo posłuszeństwa, nie prawo miłości! Człowiek, który
naprawdę pokocha pannę Gilbertę, pokocha również jej krewnych i przyjaciół jak własną
rodzinę i nie będzie chciał ani jej z nimi rozłączyć, ani sam się od nich oddalać.
Tu Janilla dostrzegła namiętny wzrok kochanków, których spojrzenia szukały się
nawzajem, i odzyskała zwykłą przezorność.
– Za pozwoleniem, panie Emilu! – rzekła tonem dość oschłym – wtrąca się pan do rzeczy,
które pana wcale nie obchodzą. Moim zdaniem cała ta nasza rozmowa przy panu jest bardzo
niewłaściwa, ale skoro pan upiera się, by jej wysłuchać, a pan Antoni na to się zgadza,
powiem panu od siebie, że zabraniam, by pan powtarzał komukolwiek, a zwłaszcza sam
uwierzył w to, co moja córeczka w chwili gniewu powiedziała przeciwko temu pańskiemu
Galuchet. Dzięki Bogu, nie wszyscy mężczyźni są do niego podobni, i wcale sobie nie
życzymy skazywać ją na panieństwo dlatego, że chciałaby znaleźć męża, który by jej bardziej
przypadł do serca. Znajdziemy jej takiego, nie ma obawy, i niech się panu nie zdaje, by
dlatego że nie jest tak bogata jak pan, miała uschnąć w panieństwie.
– Zastanów się, Janillo! – upomniał ją pan Antoni biorąc Emila za rękę – to ty mówisz
rzeczy niewłaściwe. Można by pomyśleć, że chcesz zrobić przykrość naszemu
przyjacielowi... Nie masz co kręcić głową, powiadam ci, że to najlepszy nasz przyjaciel – po
Janie, rzecz prosta, który ma prawo starszeństwa. Otóż oświadczam, że nikt jeszcze od
dwudziestu lat, czyli odkąd dzięki swej biedzie mogę ocenić bezinteresowne uczucia,
powtarzam, nikt jeszcze nie okazał mi ani nie wzbudził we mnie tak serdecznego afektu jak
Emil. Dlatego powiadam, że nie mogę go uważać za niepożądanego świadka naszych
rodzinnych sekretów. Dzięki swemu rozumowi, szlachetności uczuć i wykształceniu jest nad
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wiek doświadczony i pod tym względem przerasta nas, starych. Dlatego nie moglibyśmy
znaleźć lepszego doradcy... Uważam go za brata Gilberty i ręczę ci, że gdyby trafiła się dla
niej odpowiednia partia, przedstawiłby nam jej zalety, zrobiłby wszystko, by dopomóc do
małżeństwa, które zapewniłoby jej szczęście, lub zapobiec takiemu, które mogłoby ją
unieszczęśliwić. Twoje docinki nie mają więc ani za grosz sensu i jeśli wtajemniczyłem go w
nasze sprawy rodzinne, wiedziałem, co robię. Przesadzasz doprawdy, traktujesz mnie jak
dziecko!
– Więc to tak! – żywo odpowiedziała Janilla – teraz pan z kolei szuka ze mną zaczepki!
Niech i tak będzie, to już taki widocznie dzień, że wszyscy sobie mówią prawdę w oczy. Więc
i ja powiem, co myślę, skoro mnie pan doprowadza do ostateczności. Powiadam zatem panu i
mówię to wręcz panu Emilowi, że jest znacznie za młody, by odgrywać rolę przyjaciela
rodziny, i że to musi ulec zmianie, w przeciwnym razie doczekacie się przykrych następstw.
Dziś na przykład nadarza się po temu sposobność, przekonacie się jeszcze o tym! Zjawia się
młody człowiek, pragnie się ożenić z Gilbertą, nie chcemy go, to i dobrze, sprawa załatwiona;
ale któż zabroni odpalonemu konkurentowi, by nie pomyślał i przez zemstę nie rozpowiadał,
że to z powodu pana Emila, że rodzina ma wyższe aspiracje, liczy na bogatą partię i dlatego
nie chce o nikim słyszeć? Nie twierdzę, że pan Emil byłby zdolny do podobnych myśli,
jestem nawet pewna, że nie. Zbyt dobrze nas zna, by nie wiedzieć, jacy jesteśmy. Ale głupcy
tak pomyślą, a my będziemy uchodzili za głupców. Jak to, wyrzucamy za drzwi Galucheta, bo
nasza córka jest rzekomo za młoda, a młody pan Cardonnet będzie tu bywał co tydzień, jakby
był jedynym, dla kogo robimy wyjątek? Tak nie może być, panie Antoni! A pan niech nie
robi do mnie słodkich oczu, panie Emilu, niech pan nie klęka przede mną i nie bierze mnie za
ręce, jakby pan chciał mi wyznać miłość... Bardzo pana lubię, przyznaję to, i będzie mi pana
brak, ale niemniej spełnię swój obowiązek, skoro ja jedna w tym domu mam głowę na karku.
Jestem przezorna i wiem, czego chcę. Co pan sobie myśli! I pan stąd odejdzie, młodzieńcze,
wasza Janilla jeszcze w piętkę nie goni.
Gilberta zbladła znów jak lilia, a pan Antoni rozgniewał się chyba po raz pierwszy w
życiu. Uważał, że Janilla przebrała miarę, a nie śmiąc otwarcie się zbuntować, targał za ucho
Fanfarona, który, widząc zachmurzoną minę swego pana, łasił się do niego i znosił potulnie te
udręki. Emil klęczał pomiędzy Janilla a Gilbertą; serce jego wezbrało uczuciem, nie mógł
milczeć dłużej.
– Droga panno Janillo – wykrzyknął gwałtownie – i ty zacny i szlachetny panie Antoni!
Wysłuchajcie mnie, wyjawię wam wreszcie moją tajemnicę. Kocham waszą córkę, kocham ją
namiętnie od chwili, kiedy ją ujrzałem, i jeśli ona nie odtrąci moich uczuć, proszę was o jej
rękę nie dla pana Galuchet, nie dla jakiegoś protegowanego mego ojca ani dla żadnego z
moich przyjaciół, ale dla mnie. Nie mogę żyć dłużej z dala od niej i nie ruszę się stąd, póki
nie uzyskam jej i waszej zgody.
– Chodź w moje objęcia! – wykrzyknął pan Antoni, uniesiony radością i zachwytem. –
Jesteś szlachetnym człowiekiem, wiedziałem zawsze, że nie ma duszy wznioślejszej i bardziej
prawej niż twoja!
Ściskał przy tym smukłego młodzieńca tak mocno, jakby chciał go udusić. Janilla,
rozrzewniona, zasłoniła oczy chusteczką, lecz nagle powiedziała połykając łzy:
– To są szaleństwa, panie Antoni, istne szaleństwa! Niechże się pan opanuje i poskromi
trochę swoje serce. Nie przeczę, że to dobry chłopiec, i gdybyśmy byli bogaci lub gdyby on
był biedny, nie moglibyśmy zrobić lepszego wyboru; nie zapominajmy jednak, że te
oświadczyny są niemożliwe, że jego rodzina nigdy się na to nie zgodzi i że wysnuł piękny
romans w swojej młodej główce. Gdybym pana tak nie lubiła, panie Emilu, zburczałabym
pana za to, żeś rozbujał wyobraźnię pana Antoniego, który jest pod tym względem młodszy
od pana i który zdolny jest na serio wziąć pańskie mrzonki. Szczęściem córka jego jest
rozsądniejsza i od ojca, i ode mnie. Pańskie słodkie słówka nie wzruszyły jej ani trochę. Jest
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panu za nie wdzięczna, dziękuje za dobre intencje, lecz wie doskonale, że pan nie zależy od
siebie, że nie może pan obejść się jeszcze bez zgody ojca; nie dość na tym, nawet gdyby pan
był w tym wieku, że mógłby bez zgody rodziców starać się o jej względy, Gilberta jest zbyt
dobrze urodzona, by chciała wejść przemocą do rodziny, która nie życzy jej sobie za synową.
– To prawda! – rzekł pan Antoni jakby otrząsał ąc się ze snu – bredzimy jak w malignie,
moje drogie dzieci! Pan Cardonnet nigdy się nie zgodzi na to małżeństwo, możemy mu
bowiem ofiarować tylko nazwisko, on zaś uważa je za ułudę, której my sami zbyt wysoko nie
cenimy i która nie otwiera nam wcale drogi do fortuny. Nie mówmy o tym więcej, Emilu,
gdyż mogłoby się to stać źródłem wielu zmartwień. Bądźmy przyjaciółmi, tylko przyjaciółmi!
Bądź bratem mego dziecka, jej opiekunem i w razie potrzeby – obrońcą, lecz nie mówmy o
małżeństwie. Żyjemy w czasach, kiedy miłość jest sennym marzeniem, a małżeństwo
interesem!
– Pan mnie nie zna! – wykrzyknął Emil – jeśli sądzi pan, że zgadzam się lub zgodzę
kiedykolwiek z prawami rządzącymi światem i z jego wyrachowaniem. Nie będę pana
wprowadzał w błąd: ręczyłbym za moją matkę, gdyby była wolna, ale ojciec mój nie będzie
patrzył przychylnie na ten związek. Jednakże ojciec mnie kocha i kiedy przekona się o sile i
niezłomności mojej woli, uzna, że jego wola nie zdoła jej przełamać. Znajdzie może sposób,
którym będzie usiłował mnie zwyciężyć. Pozbawi mnie na pewien czas rozkoszy bogactwa.
Ach, jakiż byłbym wówczas szczęśliwy mogąc pracować, by stać się godnym ręki Gilberty,
by wznieść się do niej, zdobyć sobie szacunek, którym nie darzy się próżniaków, a na który
zasługują ci, co tak jak pan, panie Antoni, przeszli z honorem przez ciężkie próby! Ojciec mój
ulegnie kiedyś, jestem tego pewien; mogę przysiąc na to przed Bogiem i ludźmi, gdyż czuję w
sobie siły, które płyną z nieprzezwyciężonej miłości. A kiedy ojciec przekona się o potędze
takiego uczucia jak moje, on, tak niezwykle rozumny i światły, on, który kocha mnie ponad
wszystko w świecie, a w każdym razie ponad ambicję i majątek, przyjmie z pewnością moją
narzeczoną z otwartymi ramionami i sercem. Dość dobrze znam mego ojca, by wiedzieć, że
skoro poddaje się zrządzeniom losu, nie ogląda się wówczas w przeszłość, nie ulega
małostkowym niechęciom lub nikczemnym żalom. Drodzy przyjaciele, wierzcie więc w moją
miłość i liczcie tak jak ja na pomoc boską. Przesądy, które będę musiał zwalczyć, nie
powinny was upokarzać, miłość zaś mojej matki, która żyje tylko mną i dla mnie, wynagrodzi
po cichu Gilbercie chwilowe uprzedzenia mojego ojca. Błagam was, zaufajcie mi! Wiara
wszystko zwycięża, a jeśli pomożecie mi w tej walce, będę najszczęśliwszym śmiertelnikiem,
jaki kiedykolwiek walczył o najświętszą sprawę, o szlachetną miłość i o kobietę godną, by jej
poświęcić całe życie.
– Wolnego, wolnego – przerwała mu Janilla, przerażona – będzie pan teraz gadał jak z
książki i starał się zawrócić głowę mojej córeczce! Cicho bądź, panie złotousty! Nie chcemy o
tym słyszeć ani ci nie wierzymy. Zabraniam panu tego, panie Antoni! Nie domyśla się pan
nawet, jakie to na nas może ściągnąć nieszczęścia; trudno, w najgorszym razie Gilberta nie
zawrze odpowiedniego i rozsądnego małżeństwa.
Biedny pan Antoni nie wiedział, kogo słuchać. Kiedy mówił Emil, rozpalały się w nim
wspomnienia młodości, pamiętał, że sam kochał, zdawało mu się, że nie ma rzeczy
szlachetniejszej i świętszej niż stawać w obronie miłości i dopomóc tak pięknej sprawie.
Kiedy wszakże Janilla oblewała go zimną wodą, uznawał mądrość i roztropność swego
mentora i na przemian to brał jej stronę przeciwko Emilowi, to znów stronę Emila przeciwko
niej.
– Dość tego – rzekła wreszcie Janilla, zagniewana, że nie było widać końca tym wahaniom
– nie należało mówić o tym wszystkim przy mojej córce. Co by się stało, gdyby miała słabą
głowę lub była lekkomyślna? Na szczęście nie wierzy pańskim bajkom, gardzi pańskim
złotem, będzie więc miała zbyt wiele godności, żeby czekać, aż pan będzie mógł
rozporządzać swoim sercem wedle własnej woli. Ona zaś rozporządzi swoim sercem tak, jak
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uzna za właściwe, i zachowując dla pana szacunek i przyjaźń poprosi, żeby pan na przyszłość
nie narażał jej na obmowę swymi wizytami. No, Gilberto, miej odwagę powiedzieć rozsądne
słowo i położyć kres tym wszystkim breweriom!
Dotychczas Gilberta uparcie milczała. Wzruszona i zadumana, patrzyła to na ojca, to na
Janillę, najczęściej jednak na Emila, którego żarliwe słowa, wzbudzające ufność, dodały jej
otuchy. Zerwała się nagle i klękając przed ojcem i swoją opiekunką, której z wylaniem
ucałowała ręce, rzekła:
– Jest już za późno, by żądać ode mnie chłodnej rozwagi i zachęcać do egoistycznych
rachub. Kocham Emila, tak jak on mnie kocha i zanim pomyślałam, że mogłabym
kiedykolwiek do niego należeć, przysięgłam sobie w duchu, iż nigdy niczyją inną nie będę.
Ojcze i matko, przyjmijcie moją spowiedź przed Bogiem! Od dwóch miesięcy ukrywam coś
przed wami, a od dwóch tygodni noszę w sercu tajemnicę, która mi ciąży. Będzie to ostatnia,
tak jak jest to pierwsza moja tajemnica. Oddałam serce Emilowi, przysięgłam, że będę jego
żoną, skoro tylko nasi rodzice się na to zgodzą. Przysięgłam, że tymczasem będę go kochała z
odwagą i spokojem: przysięgam mu to raz jeszcze i biorę Boga i was na świadków mojej
przysięgi. Przysięgłam mu nadto i przysięgam nadal, że jeśli wola jego ojca okaże się
niezłomna, będziemy się kochali jak brat z siostrą; przysięgam, że nigdy nie pokocham
innego i nie popełnię też szaleńczego lub rozpaczliwego czynu. Zaufajcie mi! Widzicie, jaka
jestem silna, i czuję się szczęśliwsza niż kiedykolwiek, odkąd Emil wszedł pomiędzy nas i
zamieszkał razem z wami w moim sercu. Nie usłyszycie ode mnie nigdy słowa skargi, nie
okażę ani smutku, ani słabości, nie zmartwię chorobą. Za dziesięć lat będę taką, jaką mnie
dziś widzicie, znajdę w waszej miłości wszechmocną pociechę, zaś w mojej miłości odwagę,
która nie ulęknie się żadnych prób.
– Boże miłosierny! – wykrzyknęła Janilla w rozpaczy – jesteśmy wszyscy potępieni! Tego
nam tylko brakowało! Córka moja go kocha, wyznała mu to, powtarza to jeszcze wobec nas!
Nieszczęście spadło na nas owego dnia, kiedy ten młodzieniec przestąpił próg naszego domu!
Pan Antoni, przytłoczony ciosem, nie był zdolny powiedzieć słowa, tonął tylko we łzach i
przyciskał córkę do łona. Emil wszakże, pokrzepiony dzielnością Gilberty, tak potrafił do
niego przemówić, że zdołał wreszcie przekonać tę bezbronną duszę. Nawet Janilla zachwiała
się trochę w swym uporze; postanowiono w końcu przyjąć plan, który kochankowie sami
powzięli w Crozant, to znaczy: czekać, co zdaniem Janilli w małym tylko stopniu
rozwiązywało sprawę, i nie widywać się zbyt często. To ją przynajmniej trochę uspokajało,
przestałaby się bowiem lękać obmowy, o którą w danej sytuacji nie było trudno.
Wszyscy troje wyszli z sadu, a w parę chwil potem Galuchet wymknął się stamtąd,
niepostrzeżony przez nikogo, skradał się wzdłuż żywopłotów, by chyłkiem przedostać się na
drogę do Gargilesse.
Emil został na obiedzie, gdyż ani Antoni, ani Janilla nie mieli serca żądać, by skrócił
wizytę, która miała się dopiero za tydzień powtórzyć.
Kochające i naiwne serce poczciwca nie potrafiło się oprzeć pieszczotom i tkliwym
słowom dwojga dzieci, kiedy więc Janilla tego nie widziała, ulegał im, dzieląc ich nadzieje i
błogosławiąc ich miłość. Janilla starała się być dla nich surową, smutek jej zaś był szczery i
głęboki; lecz czyż istnieje strategia bardziej subtelna i uwodzicielska niż ta, za pomocą której
dwoje kochanków pragnie pozyskać przyjaciela dla swojej sprawy? Byli oboje tacy dobrzy,
tacy oddani i tkliwi, tak pomysłowi w delikatnych pochlebstwach, a zwłaszcza tak piękni, z
oczami promieniejącymi entuzjazmem, że nawet tygrys dałby się ugłaskać. Janilla płakała
najpierw ze złości, potem z żalu, wreszcie z rozrzewnienia; a kiedy nadszedł wieczór i
wszyscy poszli nad rzekę, w łagodnym blasku księżyca tych czworo ludzi, związanych
przemożnym uczuciem, tworzyło grupę splecionych z sobą ramion i bijących zgodnie serc.
Gilberta zwłaszcza była w radosnym nastroju, serce miała tak lekkie i czyste jak kwiaty,
których woń unosi się ku wschodzącym gwiazdom. Emil, choć równie upojony, nie mógł
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całkowicie zapomnieć, jak ciężkie czekają go zadania, gdy zechce pogodzić kult swojej
miłości z synowskim posłuszeństwem. Gilberta wszakże wierzyła, że można czekać wiecznie
i że wystarczy kochać, a cud nastąpi sam przez się, bez niczyjej pomocy. Kiedy Emil się
oddalił ośmieliwszy się pocałować jej rękę w oczach rodziców, Janilla rzekła z
westchnieniem:
– A więc będziesz znów smutna przez cały tydzień! Będę patrzyła na twoje
zaczerwienione oczy, jak wtedy, przed tą przeklętą wyprawą do Crozant! Skończył się spokój,
skończyło się szczęście w tym domu!
– Jeśli mnie zobaczysz smutną, mateczko najdroższa – odpowiedziała Gilberta – zgodzę
się, byś zabroniła mu tu przychodzić, a jeśli będę miała czerwone oczy, wydrapię je sobie, by
go więcej nie widzieć. Ale co powiesz, jeśli będę weselsza i szczęśliwsza niż kiedykolwiek?
Czy nie czujesz, jaki mam spokój w sercu? Połóż na nim rękę, póki jeszcze słychać
oddalający się tętent kopyt końskich. Czy jestem wzburzona? Zapal lampę i przyjrzyj mi się
dobrze. Czyż to nie twoja Gilberta, nie twoja córka, która żyje tylko dla ciebie i dla ojca i
nigdy ani przez chwilę się przy was nie nudzi? Ach, jeśli cierpiałam, jeśli tonęłam we łzach,
to dlatego że miałam przed wami tajemnicę i że dusiłam się nie mogąc jej wam wyjawić.
Teraz, kiedy mogę mówić i myśleć głośno, oddycham, czuję się szczęśliwa, że mogę żyć dla
was i z wami. Czyż nie widziałaś dziś wieczór, jacyśmy wszyscy byli szczęśliwi, że wolno
nam kochać się nawzajem, bez obaw i bez wstydu? Czy myślisz, że byłoby kiedykolwiek
inaczej, że moglibyśmy być szczęśliwi oboje z Emilem, gdybyście nie byli przy nas zawsze, o
każdej porze?
„Niestety! – pomyślała Janilla z westchnieniem – to dopiero pierwszy dzień tego pięknego
układu!”

IX

MATNIA

Emil postanowił nie odkładać dłużej poważnej rozmowy z ojcem. Nie zamierzał po prostu
i zbyt pośpiesznie wyznać mu, że kocha, lecz chciał wygłosić niejako przemówienie wstępne,
by stopniowo przejść do coraz to bardziej rozstrzygających wyjaśnień. Lecz cieśla naznaczył
mu spotkanie nazajutrz rano, pomyślał więc, nie bez racji, że jeśli ten człowiek dowiedzie mu
tego, co twierdził, będzie miał doskonały pozór przystąpienia do rzeczy i wykazania panu
Cardonnet, jak niepewne i czcze są jego nadzieje zdobycia fortuny.
Nie znaczy to, by Emil ślepo ufał sądom Jana Jappeloup w podobnej materii, wiedział
jednak, że niekiedy obserwacje oparte na wrodzonej logice mogą w znacznej mierze dopomóc
badaniom naukowym. Wyruszył więc skoro świt na spotkanie z przyjacielem w umówionym
miejscu. Uprzedził w przeddzień pana Cardonnet o powziętym projekcie zbadania siły prądu
w górnym biegu rzeki, nie przyznając się wszakże, jakiego sobie wybrał przewodnika.
Wycieczka była męcząca, ale ciekawa, i Emil po powrocie poprosił ojca o rozmowę w
cztery oczy. Pan Cardonnet był opanowany i miał minę tryumfującą, co nie wróżyło nic
dobrego. Niemniej, uważając za swój obowiązek ostrzec ojca, Emil bez wahania przystąpił do
rzeczy.
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– Ojcze – zaczął – żądasz ode mnie, bym przyjął wszystkie twoje projekty i poświęcił się
im całkowicie, z takim samym jak ty zapałem. Od pewnego czasu staram się oddać na twoje
usługi cały wysiłek, do jakiego umysł mój jest zdolny; w zamian więc za okazane mi zaufanie
czuję się w obowiązku uprzedzić cię, że budujemy na piasku i że zamiast podwoić twoją
fortunę, pogrążysz ją wkrótce w bezdennej przepaści.
– Co chcesz przez to powiedzieć, Emilu? – odrzekł pan Cardonnet z uśmiechem – to
istotnie przerażający wstęp. Sądziłem, że nauka doprowadzi cię do tych samych wniosków, co
praktyka, i że nie ma rzeczy niemożliwych dla światłej woli. Widzę, że twoje badania
doprowadziły cię do wręcz przeciwnych konkluzji.
Zgoda! Odbyłeś daleką przechadzkę i zapewne przeprowadziłeś szczegółowe badania? Ja
również obejrzałem dokładnie ów potok, który należy ujarzmić, i jestem pewien, że temu
podołam. Cóż ty na to, moje dziecko?
– Sądzę, ojcze, że ci się to nie uda; spowodowałoby to wydatki, na które nie stać
pojedynczego człowieka, a które zresztą nie dałyby odpowiednich zysków.
Tu Emil z wielką trzeźwością zagłębił się w szczegóły, które darujemy czytelnikowi, a
którymi chciał udowodnić, że bieg Gargilesse nastręczał naturalne przeszkody, niemożliwe do
pokonania bez kapitału zakładowego przewyższającego dziesięciokrotnie sumę, jaką
przewidywał pan Cardonnet. Trzeba by na to stać się właścicielem znacznej części koryta
rzeki, aby tu odwrócić jej bieg, ówdzie go rozszerzyć, gdzie indziej wreszcie wysadzić w
powietrze partie skał, które hamowały regularny bieg wody, wreszcie gdyby zbiorniki w
górnym biegu rzeki nie zdołały pomieścić nagle spiętrzonych wód, należałoby zbudować
dokoła fabryki tamy stokroć potężniejsze od tych, które wznoszono dotychczas. Tamy te
mogłyby wówczas tak spiętrzyć wody, że groziłyby zalaniem sąsiednich terenów, na to zaś
trzeba by zakupić połowę gminy lub postępować wbrew obowiązującym we Francji prawom.
I tak roboty już wykonane wyrządziły wielkie szkody okolicznym młynarzom. Woda,
zahamowana na użytek pana Cardonnet, „kneblowała” młyny, jak mówili tutejsi mieszkańcy,
wytwarzając prąd przeciwny, który w pewnych godzinach hamował obroty kół. Pan
Cardonnet musiał płacić odszkodowanie, i to bardzo wysokie, zanim udało mu się uśmierzyć
wzburzenie drobnych przemysłowców. Będzie się to powtarzało dopóty, dopóki nie zrujnuje
ich lub siebie, gdyż odszkodowania, z konieczności wypłacane tylko chwilowo, musiałyby
ustać wraz z zakończeniem robót. Jednemu zapłacił bardzo drogo za półroczną pracę w
kamieniołomach, innym za używalność wszystkich koni zatrudnionych przy przewozie
potrzebnego materiału. Wielu z nich otumanił złudnymi obietnicami, i ci prości ludzie,
olśnieni chwilowym zarobkiem, zamykali oczy na przyszłość, jak to zwykle bywa z tymi,
których dzień dzisiejszy upływa w ciężkiej walce.
Emil prześliznął się szybko po tych szczegółach, które mogły raczej podrażnić ojca niż
przekonać, próbował zatem go zastraszyć, zwłaszcza że był głęboko przeświadczony, miał
nawet pewność, że nic nie przesadził w swoim sprawozdaniu.
Pan Cardonnet wysłuchał go z wielką uwagą, a gdy Emil skończył, rzekł głaszcząc go po
głowie ruchem ojcowskim i pieszczotliwym, lecz ze spokojnym uśmiechem człowieka
świadomego swej potęgi:
– Jestem bardzo z ciebie zadowolony, Emilu, widzę, że nabrałeś zainteresowania,
pracujesz poważnie i że nie traciłeś tym razem czasu na bieganie od zamku do zamku.
Przemawiałeś przed chwilą bardzo jasno, jak młody, sumienny adwokat, który gruntownie
nauczył się sprawy. Nadałeś myślom swoim właściwy kierunek i jestem ci za to wdzięczny. A
wiesz, co mi sprawa największą przyjemność? To, że zapalasz się już do podjętej pracy;
przepowiadałem, że nauka wyjdzie ci na dobre. Powodzenie podnieca cię, doznajesz
potężnych wzruszeń, przeżywasz nieuniknione kryzysy lęku, wątpliwości, a nawet
chwilowych zniechęceń, które w duszy przemysłowca towarzyszą nieodłącznie kiełkowaniu
każdego poważniejszego zamierzenia. Tak, Emilu, ja nazywam taki okres poczęciem i
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porodem. Misterium ludzkiej woli nie może się obejść bez bólu; w mózgu mężczyzny dzieje
się wówczas to samo co w łonie kobiety. Uspokój się jednak, mój drogi! Niebezpieczeństwo,
które, twoim zdaniem, odkryłeś, istnieje wówczas, gdy się ocenia rzeczy powierzchownie, nie
mogłeś objąć całokształtu w ciągu jednej przechadzki. Strawiłem cały tydzień na badaniu tego
potoku, zanim położyłem tu kamień węgielny pod moje przedsiębiorstwo, i radziłem się
człowieka bardziej doświadczonego od ciebie. Oto masz plany okolicy z zaznaczeniem
poziomów, wymiarów i kubatury. Przestudiujemy je razem.
Emil przyjrzał się uważnie opracowaniu i znalazł w nim kilka błędów faktycznych.
Uznano za wykluczone, by woda, nawet w okresach wyjątkowych, przekroczyła pewną
wysokość i by niektóre przeszkody mogły ją zatrzymać dłużej niż przewidzianą ilość godzin.
Opierano się na danych przypadkowych i najprostsze doświadczenie, opinia jakiegokolwiek
świadka dotychczasowego przebiegu faktów – wystarczyłyby na to, by obalić teorię, gdyby
chciano je wziąć pod uwagę, lecz pycha i podejrzliwość, właściwe charakterowi pana
Cardonnet, nie pozwoliły mu na to. Oddał się z zamkniętymi oczami na łaskę żywiołów, jak
Napoleon wyruszając na kampanię rosyjską, i w swoim dumnym uporze byłby gotów, jak
Kserkes, kazać wychłostać rózgami buntowniczego Neptuna. Jego doradca, choć człowiek
bardzo zdolny, myślał tylko, jakby mu się przypodobać schlebiając jego ambicji, bądź też dał
się opanować i uległ wpływowi tej płomiennej woli.
– Ojcze – rzekł Emil – tu nie wchodzą w grę jedynie obliczenia hydrograficzne, i pozwól
sobie powiedzieć, że twoja bezwzględna wiara w prace specjalistów sprowadziła cię na
manowce. Drwiłeś ze mnie, kiedy na początku moich studiów ogólnych powiedziałem ci, że
wszystkie nauki w moim pojęciu są z sobą związane i że należy posiąść wiedzę niemal
uniwersalną, by móc być nieomylnym w jakimś poszczególnym wypadku; słowem, żaden
szczegół nie może się obejść bez syntezy i zanim poznamy mechanizm zegarka, dobrze jest
poznać mechanizm wszechświata. Śmiałeś się ze mnie wówczas, śmiejesz się i dziś, kazałeś
mi porzucić gwiazdy i skupić uwagę na młynach. Tymczasem, gdybyś obok hydrografa wziął
sobie za doradców geologa, botanika i fizyka, byliby ci dowiedli tego, co na pierwszy rzut
oka mogę, jak mi się zdaje, twierdzić z całą stanowczością, chyba że dowiodą mi błędu ludzie
bardziej ode mnie kompetentni. A mianowicie, że na podstawie kierunku wąwozu, do którego
wpada ten potok, na podstawie kierunku wiatrów, które wdzierają się tam z nim razem i
wreszcie na podstawie dość znacznej wysokości terasu, skąd biorą początek jego źródła,
ściągające na te punkty szczytowe wszystkie chmury, wszystkie nawałnice – można łatwo
przewidzieć, iż olbrzymie masy wody napływać będą nieustannie do tego wąwozu, niszcząc
stale stojące im na drodze przeszkody, chyba że wykonane by zostały roboty, których ty,
ojcze, nie możesz przedsięwziąć, przekraczają one bowiem środki jednego człowieka.
Wszystko to powiedziałby ci fizyk; na zasadzie praw atmosferycznych stwierdziłby
nieustanne działanie piorunów na skały, które je do siebie przyciągają. Geolog określiłby
rodzaj skały – czy są to margle, wapienie czy granity, które bądź to zatrzymują, bądź to
wchłaniają lub przepuszczają wody.
– A botanik? – zaśmiał się pan Cardonnet – zapomniałeś o nim.
– Ten – odrzekł Emil z uśmiechem – zauważyłby na stromych i nagich skałach, na których
geolog nie potrafiłby ściśle umiejscowić dawnego łożyska wód, kilka ździebeł traw mogących
wiele nauczyć jego kolegów. „Ta roślinka – powiedziałby im – nie wyrosłaby tu sama, nie
jest to ulubiona przez nią strefa, widzicie, jak mizernie wygląda, czeka cierpliwie, aż powódź,
która ją tu przyniosła, zabierze ją znowu lub zapewni towarzystwo podobnych jej roślin.”
– Brawo, Emilu, twoje dowodzenia są bardzo przemyślne.
– I całkowicie uzasadnione, ojcze.
– Skąd wiesz o tym wszystkim? Czyż jesteś równocześnie hydrografem, mechanikiem,
astronomem, geologiem, fizykiem i botanikiem?
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– Nie, ojcze, pozwoliłeś, bym uchwycił zaledwie najogólniejsze zasady tych nauk, które w
gruncie stanowią jedność; bywają jednak istoty uprzywilejowane przez naturę, którym
obserwacja i logiczne myślenie zastępują wiedzę.
– Nie jesteś zbyt skromny!
– Nie mówię o sobie, ojcze, lecz o pewnym chłopie, człowieku genialnym, który choć nie
umie czytać, nie zna nazw cieczy, gazów, minerałów ani roślin, potrafi ocenić przyczyny i
skutki; którego bystre oko i niezawodna pamięć stwierdzają różnicę i rozpoznają cechy
pewnych zjawisk; o człowieku, który, mówiąc słowami prostymi jak dziecko, wytłumaczył
mi wszystkie te rzeczy tak, że stały się one dla mnie oczywiste.
– A któż to jest, ów nieznany geniusz, którego spotkałeś na przechadzce?
– To człowiek, którego ty, ojcze, nie lubisz i uważasz za wariata; nie śmiem prawie
wymienić ci jego nazwiska.
– Aha, już wiem! To twój przyjaciel, cieśla Jappeloup, włóczęga, protegowany pana de
Boisguilbault, czarodziej wiejski, który zamówieniami leczy zwichnięcia, a zatrzymuje pożar
znakiem krzyża wyciosanym siekierą na belce.
Pan Cardonnet, który dotąd, chociaż bynajmniej nieprzekonany, słuchał syna z
zainteresowaniem, teraz wybuchnął drwiącym śmiechem i odtąd znalazł już w odpowiedzi
tylko słowa szyderstwa i pogardy.
– Mamy przykład, jak szaleńcy potrafią się odnaleźć i porozumieć. Doprawdy, Emilu,
natura źle cię wyposażyła, obdarzając dużą inteligencją i wyobraźnią, lecz odmawiając ci
przy tym zasadniczej sprężyny: zdrowego rozsądku i zimnej krwi. Bujasz w obłokach, i
dlatego że jakiś chłop fantasta stanął przed tobą niby bohater powieści, mobilizujesz cały
nikły zasób twoich wiadomości i cały spryt, by potwierdzić jego zdumiewające teorie!
Przywołałeś do pomocy wszystkie nauki. Astronomia, geologia, hydrografia, fizyka, nawet
biedna mała botanika, która nie spodziewała się wcale takiego zaszczytu, stawiły się tłumnie,
żeby podpisać dyplom nieomylności dla mistrza Jappeloup. Twórz wiersze, Emilu, pisz
romanse! Obawiam się, że nie jesteś zdolny do niczego innego.
– Widzę, ojcze, że gardzisz doświadczeniem i obserwacją – rzekł Emil hamując gniew –
nie raczysz brać pod uwagę tych elementarnych podstaw wszelkiej pracy umysłowej.
Skądinąd wyszydzasz większość teorii. Czym więc miałbym się kierować, w co wierzyć, jeśli
nie chcesz, bym zasięgał rady ani teorii, ani praktyki?
– Przeciwnie, Emilu – odpowiedział pan Cardonnet – szanuję zarówno jedną, jak drugą
metodę, pod warunkiem jednak, że stosować je będą zdrowe mózgi, natomiast dobrodziejstwa
tych metod obracają się w truciznę lub wniwecz z chwilą, gdy biorą się za nie szaleńcze
głowy. Na nieszczęście należy do nich niejeden spośród uczonych, dlatego też chciałem cię
ustrzec przed podobnymi urojeniami. Czyż może być ktoś bardziej śmiesznie łatwowierny i
prędzej dający się oszukać niż pedant o powziętych z góry przekonaniach? Pamiętam
pewnego antykwariusza, który tu był w zeszłym roku: szukał kamieni druidycznych i zdawało
mu się, że widzi je wszędzie. Chcąc mu zrobić przyjemność, pokazałem mu stary kamień,
wydrążony przez chłopów do tłuczenia pszenicy, z której gotują sobie papkę. Zapewniłem
antykwariusza, że była to urna, do której ściekała krew ofiar zabitych przez kapłanów
galijskich. Chciał koniecznie zabrać ten kamień i umieścić go w muzeum departamentu.
Wszystkie granitowe koryta do pojenia bydła brał za starożytne sarkofagi. W taki sposób
szerzą się najniedorzeczniejsze błędy. Ode mnie tylko zależało, czy wydrążone naczynie lub
tłuczek od moździerza będą uznane za cenne zabytki. Tymczasem ów jegomość strawił
pięćdziesiąt lat życia na czytaniu i medytacjach. Uwaga, Emilu, przyjdzie może dzień, kiedy i
ty weźmiesz blichtr za złoto!
– Spełniłem obowiązek – odparł Emil. – Usiłowałem cię nakłonić, byś przeprowadził nowe
badania w tych miejscach, którędy niedawno przechodziłem, i zdawało mi się, że przykład
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ostatniej katastrofy powinien ci był również tę myśl nasunąć. Skoro jednak zbywasz mnie
żartami, nie mam nic więcej do powiedzenia.
– Słuchaj, Emilu – rzekł pan Cardonnet po dłuższej chwili namysłu – jakiż wyciągasz z
tego wniosek? Co tkwi na dnie twoich przepowiedni? Rozumiem, że imć pan Jan Jappeloup,
który opowiedział się jako nieubłagany wróg moich zamierzeń i który życie trawi na
wygadywaniu na starego Cardonnet (nawet w twojej obecności, mógłbyś mi też chyba coś o
tym powiedzieć), chce cię przekonać, byś mnie namówił do opuszczenia tej okolicy, gdzie,
jak się zdaje, moja obecność mu przeszkadza. Lecz ty, mój uczony filozofie, dokądże chcesz
mnie zaprowadzić? Jakąż kolonię chciałbyś założyć i na jaką pustynię amerykańską
zamierzałbyś wywieźć dobrodziejstwa twego socjalizmu i mego przemysłu?
– Można by je wywieźć nie tak daleko – odpowiedział Emil – i gdybyśmy chcieli
poważnie popracować nad cywilizowaniem dzikusów, znaleźlibyśmy ich tu, pod ręką, wiem
jednak nazbyt dobrze, że to nie zgadza się z twymi zapatrywaniami, bym miał wracać do tego
tematu, który uważam między nami za wyczerpany. Postanowiłem sobie nie przeciwstawiać
ci się w tej materii i zdaje mi się, że od czasu mego przyjazdu nie przełamałem ani na chwilę
pełnego szacunku milczenia, które mi nakazałeś.
– Słuchaj, Emilu, nie mów ze mną tym tonem. Właśnie ta twoja trochę nieszczera
powściągliwość najbardziej mnie gniewa. Zgoda! Poniechajmy dyskusji o socjalizmie,
powrócimy do niej na przyszły rok; może do tego czasu zrobimy obaj pewne postępy, które
pozwolą nam łatwiej dojść do porozumienia. Myślmy na razie o teraźniejszości. Wakacje nie
trwają wiecznie, co pragniesz robić potem, czego się uczyć, czym się zająć?
– Pragnę tylko zostać przy tobie, ojcze.
– Wiem – odrzekł pan Cardonnet ze złośliwym uśmiechem – wiem, że znajdziesz wielkie
upodobanie w tej okolicy, ale to cię nie doprowadzi do niczego.
– Gdyby to upodobanie pozwoliło mi pogodzić się całkowicie ze zdaniem i wolą ojca, nie
uważałbym mego pobytu tutaj za stracony.
– Bardzo to pięknie powiedziane i jesteś nader uprzejmy, nie sądzę jednak, aby to bardzo
posuwało naprzód nasze sprawy, chyba że chciałbyś się całkowicie poświęcić memu
przedsiębiorstwu. Jak myślisz, może wezwać tu lepszych doradców, z którymi zbadalibyśmy
rzecz na miejscu od nowa?
– Zgadzam się na to całym sercem i wierzę uparcie, że jest moim obowiązkiem cię do tego
nakłonić.
– Brawo, Emilu, widzę, że się obawiasz, bym nie nadszarpnął twojej fortuny, i to mi się
raczej podoba.
– Nie rozumiesz, ojcze, jakie mną w głębi serca rządzą uczucia – odpowiedział Emil
zapalczywie – a jednak – dodał, z wysiłkiem starając się opanować, pragnąłbym, byś je sobie
wytłumaczył w takim sensie, jaki ci najbardziej odpowiada.
– Trzeba przyznać, że jesteś wielkim dyplomatą; nie wymkniesz mi się jednak. Słuchaj,
Emilu, jednak musisz się wypowiedzieć. Jeżeli po powtórnych szczegółowych badaniach,
których zamierzamy dokonać, nauka i obserwacja dowiodą, że ty i imć pan Jappeloup nie
jesteście nieomylni, że można będzie dokończyć budowy fabryki i zapewnić jej pomyślny
rozwój, że zasiane tu ziarno mojej i twojej fortuny musi zakiełkować i wydać owoce, czy
wówczas oddasz się duszą i ciałem moim planom, czy będziesz mi sekundować na wszelkie
sposoby: rękami, sercem, głową? Przysięgnij, że należysz do mnie, że będziesz się w życiu
kierował tylko jedną myślą, by mi dopomóc we wzbogaceniu cię, zaufaj mi bez zastrzeżeń, a
w zamian za to przysięgam, że pozwolę, byś zaspokoił serce i zmysły, jeżeli to będzie w
mojej mocy i jeśli tylko nie stanie w kolizji z moralnością. Mówię chyba dość jasno?
– Ach, ojcze! – wykrzyknął Emil zrywając się gwałtownie – czyś rozważył swoje słowa?
– Rozważyłem je bardzo gruntownie i pragnę, byś ty tak samo rozważył swą odpowiedź.
– Nie rozumiem cię chyba... – rzekł Emil opadając na krzesło.
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Ognista chmura przesłoniła mu oczy, poczuł, że mdleje.
– Chcesz się żenić, Emilu? – ciągnął dalej pan Cardonnet starając się wykorzystać jego
wzruszenie.
– Tak, ojcze, chcę tego – odpowiedział Emil pochylając się nad dzielącym ich stołem i
wyciągnął do pana Cardonnet błagalnie złożone ręce. – Ach, nie igraj ze mną tym razem, to
by mnie zabiło!
– Nie wierzysz moim słowom?
– Jakże mógłbym nie wierzyć, jeśli mówisz poważnie.
– To najpoważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek w życiu powiedziałem, sam się o tym
przekonasz. Masz szlachetne serce i wybitny umysł, wiem o tym i mam tego dowody.
Jednakże tak samo szczerze i z głębokim przekonaniem... muszę ci powiedzieć, że masz
charakter zbyt chwiejny i zbyt zapalny i że jeszcze przez dwadzieścia lat, a może do końca
życia... nie potrafisz sobą kierować. Nie będziesz nigdy działał na zimno, będziesz
nieustannie ulegał zawrotom głowy i zapalał się do ludzi i rzeczy lub przeciwko nim,
niebacznie, nierozważnie, a twój instynkt samozachowawczy nie ostrzeże cię w głębi
świadomości. Masz naturę poety i próżno bym łudził się pod tym względem, wszystko
doprowadza mnie do bolesnego przeświadczenia, że potrzeba ci kogoś, kto by tobą kierował,
potrzeba ci mentora. Błogosław więc Boga, który dał ci za przewodnika i nauczyciela
własnego ojca, najlepszego twego przyjaciela. Kocham cię takim, jakim jesteś, choć
stanowisz całkowite przeciwieństwo takiego syna, jakiego pragnąłbym mieć. Kocham cię tak,
jakbym kochał córkę, gdyby natura przez pomyłkę nie stworzyła cię mężczyzną – to
wystarczy, byś zrozumiał, że kocham cię namiętnie. Nie narzekaj więc na swój los i niech cię
moje wymówki nigdy nie upokarzają. W położeniu, w jakim się znaleźliśmy i co do którego
nie mam już żadnych wątpliwości, poniosę wszelkie ofiary, by zapewnić ci szczęście i
przyszłość. Pokonam swoją niechęć, choć wyznaję, że jest bardzo wielka, i pozwolę ci
poślubić nieprawą córkę arystokraty i służącej. Tak jak ci obiecałem, zaspokoję twoje serce i
twoje zmysły, ale tylko pod warunkiem, że umysł twój będzie całkowicie do mnie należał i że
będę mógł rozporządzać moim synem jak sobą samym.
– Czy to możliwe, mój Boże! – rzekł Emil, olśniony i przerażony zarazem – jak to
rozumiesz, ojcze, i co ma znaczyć to całkowite oddanie ci mojej osoby?
– Czyż ci nie powiedziałem tego przed chwilą? Nie udawaj, że nie możesz mnie
zrozumieć. Znam historię całego twojego romansu w Châteaubrun i mógłbym ci opowiedzieć
wszystko, słowo po słowie, od twego przyjazdu do nich w burzliwą noc aż do wyprawy do
Crozant, aż do ostatniej rozmowy w sobotę w sadzie pana Antoniego. Znam te wszystkie
osoby równie dobrze jak ty, chciałem się bowiem przekonać na własne oczy, i wczoraj,
podczas kiedy ty badałeś bieg rzeki, ja, pod pozorem poparcia oświadczyn Konstantego
Galuchet, byłem w Châteaubrun i długo rozmawiałem z panną Gilbertą.
– Ty, mój ojcze!
– Przecież to takie proste, że chciałem poznać tę, którą wybrałeś bez zasięgnięcia mojej
rady i która może będzie kiedyś moją córką?
– Ach, ojcze, ojcze!...
– Uważam, że jest czarująca: piękna, skromna, zarazem pokorna i dumna, umie się
wysłowić, nie brak jej ani wychowania, ani dobrych manier, ani wykształcenia, ani zwłaszcza
rozumu! Dała rekuzę konkurentowi, którego jej przedstawiłem, z zachowaniem wszelkich
form. Tak, doprawdy, ma dużo słodyczy, skromności i godności! Bardzo mi się podobała! Co
mnie najbardziej uderzyło, to jej roztropność, powściągliwość i panowanie nad sobą, gdyż
przyznam ci się, spróbowałem ją trochę ukłuć, a nawet nieco obrazić, by poznać do gruntu
charakter dziewczyny. Ojca nie było w domu, ale matka, śmieszna staruszka, której zięciem
chciałbyś zostać, tak się obruszyła na moje napomknienie o jej skromnej fortunie i o tym, że
Galuchet byłby dla niej całkiem odpowiednim mężem, iż zaczęła mnie traktować z góry,

161

nazwała mnie mieszczuchem. Kiedy zaś obstawałem przy swoim, umyślnie chcąc ją
doprowadzić do ostateczności, oświadczyła biorąc się pod boki, że córka jej pochodzi ze zbyt
dobrego domu, żeby poślubić sługę fabrykanta, i że nawet gdyby syn owego fabrykanta
wystąpił w roli starającego, zastanawialiby się jeszcze głęboko, zanim zgodziliby się na
podobny mezalians. Bardzo mnie ubawiła! Lecz Gilbertą uratowała sytuację swoim spokojem
i stanowczością. Mogę cię zapewnić, że twoja ukochana dochowa święcie danej ci przysięgi,
że będzie cierpliwie czekała i zniesie wszystko przez miłość dla ciebie.
– Więc aż tyle musiała od ciebie wycierpieć! – krzyknął Emil nie posiadając się z
oburzenia.
– Nie przeczę, że trochę cierpiała – odpowiedział ze spokojem pan Cardonnet – i bardzo
jestem z tego rad. Teraz wiem już, że ma charakter, i chętnie będę widział taką osobę w moim
domu. To bardzo cenna zaleta w małżeństwie i nie ma nic gorszego niż mieć za żonę istotę
równocześnie bierną i upartą, która potrafi tylko milczeć i wzdychać, jak... jak wiele moich
znajomych. Sprawiałoby mi to przyjemność, gdybym mógł czasem pospierać się z moją
synową, przekonać się, że ma jasny pogląd na rzeczy, silną wolę i że jest zdolna do dawania
ci dobrych rad. Widzisz więc, mam nadzieję, Emilu – dodał przemysłowiec podając rękę
synowi – że nie jestem ani zaślepiony, ani niesprawiedliwy i że staram się wynajdywać dobre
strony tej sytuacji, w której mnie postawiłeś.
– Ach, mój Boże! Jeśli zgodzisz się na moje szczęście, ojcze, gotów jestem zawrzeć z tobą
pakt; będę twoim agentem, twoim rządcą, twoim robotnikiem tak długo, póki nie uznasz mnie
za zdolnego do kierowania sobą. Poddam się całkowicie twojej woli, poświęcę ci wszystek
swój czas i pracę, nigdy się nie skarżąc, nigdy nie sprzeciwiając się żadnemu twemu
życzeniu.
– I nie żądając żadnego wynagrodzenia? – dodał pan Cardonnet ze śmiechem. – Któż to
widział, Emilu! Nie tak to sobie wyobrażałem, a rola sługi byłaby przeciwna naturze. Nie
myśl, że dam się zwieść. Nie myśl, że się łudzę, jakie są twoje istotne zamiary. Nie jestem
jeszcze takim bankrutem, by mnie nie było stać na zapłacenie rządcy, a trudno chyba znaleźć
gorszego od ciebie, jeśli chodzi o pertraktacje z robotnikami. Chcę, żebyś był moim drugim
„ja”, żebyś mi pomagał w mozolnych opracowaniach, żebyś uczył się dla mnie, podsuwał mi
myśli, moją rzeczą zaś byłoby je zwalczać lub prostować; chcę wreszcie, żebyś szukał i
wynajdywał sposoby dojścia do majątku, które bym ja urzeczywistniał, o ile by mi
odpowiadały. W taki sposób twoje ciągłe studia i płodna wyobraźnia dopomogłyby mi w
dziesięciokrotnym pomnożeniu twojej fortuny. Ale w tym celu, mój drogi, nie wystarczy
pracować obojętnie i bez zainteresowania, tak jak ty to robisz od dwóch tygodni. Nie
oszukasz mnie tą chwilową uległością, okazywaną po naradzie z Gilbertą, aby mi wydrzeć
pozwolenie na wasze małżeństwo. Chcę, żebyś był mi uległy przez całe życie. Chcę, żebyś
był gotów odbywać podróże z twoją żoną, jeśli to uznasz za właściwe (podróże, które by ci
pozwoliły badać postępy przemysłu i w razie potrzeby podpatrywać sekrety naszych
konkurentów), chcę, żebyś podpisał wreszcie – nie na papierze przed rejentem, lecz krwią
serdeczną i wobec Boga – pakt, którym byś przekreślał całą twoją przeszłość pełną złudnych
marzeń, pakt, na mocy którego oddałbyś twoje przekonania, twoją wolę, wiarę, twoją
przyszłość, twoje poświęcenie, to co ci najświętsze, dla osiągnięcia powodzenia mego dzieła.
– A jeśli nie wierzę w twoje dzieło? – zapytał Emil blednąc.
– Musisz w nie wierzyć, a jeśli okaże się ono niewykonalne, ja pierwszy stracę w nie
wiarę. Lecz nie wyobrażaj sobie, że mi się wymkniesz takim wykrętem. Jeśli wypadnie nam
tutaj zwinąć namioty, przeniosę je gdzie indziej i tylko śmierć mnie powstrzyma.
Gdziekolwiek będę i cokolwiek będę robił, musisz pójść za mną, sekundować mi, poświęcić
mi wszystkie twoje systemy, wszystkie twoje marzenia...
– Co? nawet moją myśl, moją wiarę w przyszłość!– wykrzyknął Emil przerażony. – Ach,
ojcze, chcesz mnie zhańbić w moich własnych oczach!
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– Cofasz się! A więc nie jesteś nawet zakochany, mój biedny Emilu! Skończmy jednak na
tym. Dość wzruszeń spadło dziś na twoją biedną głowę. Daję ci czas do namysłu. Nie chcę,
byś mi odpowiadał, zanim cię sam znów nie zapytam. Zmierz siłę twojej namiętności, poradź
się twojej ukochanej. Idź do Châteaubrun, bywaj tam co dzień, o każdej porze, nie spotkasz
już Galucheta. Powiadom Gilbertę i jej rodziców o wynikach naszej rozmowy. Powiedz im
wszystko. Powiedz im, że daję swą zgodę, byście się pobrali za rok, pod warunkiem, że już
dziś złożysz mi przysięgę, której żądam. Trzeba, żeby twoja ukochana wiedziała dokładnie
wszystko, chcę tego; a jeśli ty jej tego nie oznajmisz, uczynię to sam – i ja już poznałem
drogę do Châteaubrun!
– Rozumiem, ojcze – rzekł Emil, głęboko zraniony i przybity – chcesz, by mnie
znienawidziła, jeśli się jej wyrzeknę, lub by mną pogardzała, jeśli zdobędę ją za cenę
poniżenia i odstępstwa. Dziękuję ci za alternatywę, wobec której mnie stawiasz, i podziwiam
genialną pomysłowość twej miłości ojcowskiej.
– Ani słowa więcej, Emilu – odpowiedział chłodno pan Cardonnet. – Widzę, że tli w tobie
obłęd socjalizmu i że miłość nie zwalczy go tak łatwo. Pragnę, by Gilberta de Châteaubrun
dokonała tego cudu, tak abyś mi nie mógł wyrzucać, że nie zgodziłem się na twoje szczęście.

X

CIERPIENIA I UCIECHY MIŁOŚCI

Emil zamknął się w swoim pokoju i spędził tam dwie godziny, szarpany gwałtownymi
wzruszeniami. Myśl, że mógłby posiąść Gilbertę bez walki, bez tej strasznej próby, jaką
byłoby dla niego zadanie bólu ojcowskiemu sercu, co przejmowało go dotychczas boleścią i
lękiem, oszołomiła go całkowicie. Lecz zaraz potem myśl, że się upodli we własnych oczach
bluźnierczą przysięgą, wtrąciła go w otchłań rozpaczy. I mając do wyboru radość lub
cierpienie, nie mógł się na nic zdecydować. Czy ośmieli się paść do nóg Gilberty i wyznać jej
wszystko? Liczył na jej męstwo i wielkoduszność. Czy jednak spełni wobec niej obowiązki,
jakie miłość nakłada, jeśli zamiast ukryć przed nią straszną ofiarę, której mógł dla niej
dokonać w milczeniu, wtajemniczy ją w rozterkę swego sumienia i swoje obawy? Czyż nie
powtarzał jej ze sto razy w Crozant, że dla niej, na to by ją zdobyć, zniesie wszystko, nie
cofnie się przed niczym? Nie przewidział jednak wówczas, że piekielna mądrość ojca zechce
wykorzystać siłę jego uczucia, by znieprawić i zgubić jego duszę; był to dla niego
nieoczekiwany cios, poczuł się zgubiony i bezbronny. Zrywał się kilkakrotnie, chciał biec do
pana Cardonnet, wymóc na nim przyrzeczenie, że nie będzie działał na własną rękę i nie
odsłoni przed rodziną de Châteaubrun swoich zamierzeń, póki Emil sam nie poweźmie
decyzji. Ale za każdym razem powstrzymywała go nieprzezwyciężona duma. Czyż mógł
zdradzić ojcu swoje wahania, odsłonić przed nim głąb serca targanego namiętnościami, teraz
kiedy tenże okazał mu swą wzgardę wierząc, iż jest zdolny do podobnego odstępstwa?
Któreż z nich byłoby jednak ofiarą niesprawiedliwiej ukaraną, gdyby honor zwyciężył w
nim miłość? On czy Gilberta? Istotnie, ciężko wobec niej zawinił, on, który zakłócił jej
spokój swą zgubną namiętnością, narzucił jej swoje złudzenia. Cóż uczyniła biedna Gilberta,
to łagodne, szlachetne dziecko, że wyrwano ją ze spokojnego i czystego życia i poddano od
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razu prawom surowego obowiązku? Czyż nie za późno dostrzegł skałę, o którą z jego winy
mogło rozbić się jej życie? Czyż nie należało raczej samemu roztrzaskać się o głazy, by ją
uratować, czy mógł teraz z czystym sumieniem cofnąć się przed poniesieniem ostatniej
ofiary, skoro raz na zawsze związał się z Gilbertą?
Lecz gdyby Gilberta odtrąciła tak olbrzymie poświęcenie, czyż byłby wówczas mniej
zhańbiony w oczach jej rodziców? Czy pan Antoni, który, wiedziony instynktem, potrzebą
serca i warunkami życia, ukochał i wprowadzał w czyn równość wśród ludzi, zrozumiałby, że
Emil, choć tak jeszcze młody, uczynił sobie z tej równości kult i że idea mogła być w nim
silniejsza niż uczucie, niż ślubowana wierność? A Janilla! Co pomyślałaby o najlżejszym
wahaniu z jego strony Janilla, która pomimo mizernej kondycji żywiła tak dziwne przesądy
arystokratyczne i korzystała w stosunkach ze swoimi chlebodawcami ze wszystkich
przywilejów równości, nie uznając wcale praw równości dla wszystkich? „Uważałaby go za
nędznika i wariata albo może raczej sądziłaby, że jest to tylko pozór, by złamać dane słowo, i
ze złością wypędziłaby go z Châteaubrun. Kto wie, czy z czasem nie udałoby się jej tak
wpłynąć na Gilbertę, aby ta podzieliła jej pogardę i oburzenie?
Nie czując się na siłach stawić czoła podobnej próbie, Emil usiłował napisać do Gilberty.
Zaczął i podarł ze dwadzieścia listów, wreszcie, nie umiejąc rozwiązać tego zawiłego
problematu, postanowił otworzyć serce przed starym przyjacielem, panem Boisguilbault, i
poprosić go o radę.
Tymczasem pan Cardonnet, nie skrępowany żadnymi względami, postąpił tak, jak mu
dyktowały jego okrutne zamysły, i napisał do Gilberty list następującej treści:
Pani!
Musiała mnie Pani wczoraj uznać za nieokrzesanego natręta. Chcę więc wyprosić sobie Jej
przebaczenie i wyspowiadać się z niewinnego podstępu, który mi Pani daruje, jestem tego
pewien, z chwilą gdy pozna Pani intencje, jakie mną kierowały.
Mój syn kocha Panią, wiem o tym i wiem również, że Pani nie jest przeciwna jego
uczuciom. Teraz, kiedy Panią poznałem, napełnia mnie to szczęściem i dumą. Chyba mnie
Pani usprawiedliwi, że przed powzięciem tak ważnej decyzji chciałem zobaczyć na własne
oczy i w pewnej mierze poddać próbie charakter osoby, która rządzi sercem mego syna i
przyszłością mojej rodziny?
Chcę więc złożyć dziś u Pani stóp akt skruchy i zapewnić Ją, że osoba tak piękna i
czarująca jak Pani, może – nawet nie posiadając majątku – śmiało wejść do rodziny zamożnej
i godnej szacunku.
Wobec czego proszę Panią o pozwolenie stawienia się znów u Państwa, by tym razem
poprosić Ojca Pani o Jej rękę dla mego syna, z chwilą gdy syn mój upoważni mnie całkowicie
do tego kroku. Te ostatnie słowa wymagają objaśnienia, które winno nastąpić w tym liście:
Szczęściu mego syna stawiam tylko jeden warunek, a ten warunek ma wyłącznie na celu
uczynienie jego szczęścia pełniejszym i trwalszym. Żądam, by wyrzekł się ekscentrycznych
przekonań, które zakłócałyby nasze wzajemne stosunki i mogłyby w przyszłości zagrażać
zarówno jego fortunie, jak i szacunkowi, jakim go ludzie darzą. Jestem pewien, że Pani ma
zbyt wiele inteligencji i zdrowego rozsądku, by uznać egalitarne doktryny socjalistyczne, z
pomocą których mój drogi Emil wraz ze swymi młodymi przyjaciółmi spodziewa się
wywrócić wkrótce świat do góry nogami; takie słowa jak: „solidarność między ludźmi”,
„równy rozdział praw i dóbr społecznych” oraz wiele innych terminów młodej szkoły
komunistycznej są z pewnością dla Pani niezrozumiałe. Nie sądzę, by Emil nudził Panią
kiedykolwiek swymi deklamacjami filozoficznymi, i z trudnością mógłbym sobie wyobrazić,
by mówiąc z Panią takim językiem zdołał zasłużyć sobie na szczęście zdobycia Jej względów.
Nie wątpię więc, że syn mój zgodzi się na zawsze poniechać swoich przekonań i wyrzec się
tego szaleństwa. Za tę cenę i pod warunkiem, że da mi na to dobrowolne, lecz uroczyste
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słowo, zgodzę się całym sercem zaaprobować szczęśliwy wybór, którego dokonał, wybór
osoby tak pod każdym względem doskonałej jak Pani. Zechce Pani wyrazić swemu
Szanownemu Ojcu moje ubolewanie, że nie zastałem go w domu, i podzielić się z nim treścią
niniejszego listu.
Proszę przyjąć wyrazy wysokiego szacunku oraz iście ojcowskiej sympatii, z którą
składam w Pani ręce sprawę mego syna i własną.
Wiktor Cardonnet
Podczas gdy służący w liberii ze złotymi galonami na pięknym wierzchowcu zawoził ów
list do Châteaubrun, Emil, ciężko zatroskany, udawał się pieszo do zamku Boisguilbault.
– Kogo ja widzę! – rzekł margrabia mocno ściskając mu dłoń – spodziewałem się pana nie
wcześniej jak w przyszłą niedzielę, myślałem wczoraj, żeś już całkiem o mnie zapomniał, a tu
taka miła niespodzianka! Dziękuję za nią, Emilu. Czas mi się bardzo dłuży, odkąd pracuje pan
tak pilnie u boku ojca. Mogę tylko przy klasnąć takiej uległości, chociaż z pewnym lękiem
zadaję sobie pytanie, czy nie zaprowadzi pana ona dalej, niż pan przypuszcza, z uwagi na
zasady, jakie wyznaje pański ojciec... Ale co panu jest, Emilu? Taki pan blady, zdyszany...
Czyżby pan spadł z konia?
– Przyszedłem piechotą, lecz spadłem ze znacznie większej wysokości – odpowiedział
Emil. – Przyszedłem chyba po to, żeby tu umrzeć. Niech mnie pan wysłucha, drogi
przyjacielu, chcę prosić, by pan dodał mi sił do stawienia czoła śmierci albo dopomógł mi
odnaleźć sekret życia. Niewypowiedziane szczęście i okropna zgryzota walczą w moim sercu
i w skołatanej głowie. Odkąd pana znam, kryję przed nim tajemnicę, której nie śmiałem,
której dotąd nie mogłem panu wyjawić, ale której już dziś nie potrafię zataić. Nie wiem, czy
mnie pan zrozumie, czy choć w najmniejszym stopniu zdoła pan współczuć memu cierpieniu,
ale wiem, że pan mnie lubi, wiem, że jest pan mądry, światły i że pan wielbi sprawiedliwość.
Byłoby więc niepodobieństwem, by mi pan nie dał zbawiennej rady.
I nasz młodzieniec wyznał starcowi całą swoją historię, unikając jednak starannie
wymieniania jakiegokolwiek nazwiska, jakiejkolwiek miejscowości lub daty, która by mogła
zdradzić, że chodzi o Gilbertę i jej rodzinę. Bałby się osobistych uprzedzeń margrabiego, nie
chcąc zaś niczym wpływać na sąd starca, przedstawił wszystko tak, jakby jego przedmiot
miłości był całkowicie nieznany margrabiemu i mógł mieszkać bądź w Poitiers, bądź w
Paryżu. Ta powściągliwość w wymienieniu nazwiska ukochanej wydała się panu
Boisguilbault bardzo na miejscu.
Kiedy Emil skończył, zdziwiło go niemało, że jego tak zazwyczaj surowy powiernik nie
opancerzył się iście stoickim hartem, jakiego oczekiwał, a zarazem obawiał się z jego strony.
Margrabia westchnął, spuścił głowę, po czym wznosząc oczy ku niebu rzekł:
– Prawda jest wieczna!
Lecz zaraz potem, opuszczając głowę na piersi, dodał:
– Niestety wiem, co to jest miłość!
– Pan, drogi przyjacielu? – powiedział Emil. – A więc pan mnie rozumie i mogę liczyć na
pańską pomoc?
– Nie, Emilu, nie mogę ustrzec ciebie przed tym kielichem goryczy. Którąkolwiek drogę
wybierzesz, musisz go wypić do dna, chodzi tylko o to, byś wiedział, po której stronie leży
honor, gdyż jeśli chodzi o szczęście, nie masz już co na nie liczyć, jest dla ciebie na zawsze
stracone.
– Ach, czuję to – odrzekł Emil – ze słonecznego dnia, pełnego upojeń, przechodzę w mrok
śmierci. Czy uwierzy pan, wszędzie we wszystkim widzę zło nieuniknione, tkwiące głęboko
bez względu na to, co postanowię poświęcić. Serce moje dla ojca stało się bowiem zimne jak
lód, od kilku godzin zdaje mi się, jakbym go przestał kochać, nie boję się już go zmartwić,
straciłem dla niego poważanie i szacunek. Mój Boże, uchroń mnie przed cierpieniem
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przerastającym moje siły! Dotychczas, jak pan wie, pomimo bólu, jaki mi zadawał, i lęku, jaki
we mnie budził, kochałem go jeszcze i wysilałem wszystkie siły duszy, by w niego wierzyć.
Czułem się jego synem i przyjacielem aż do głębi trzewi, dziś zaś mam uczucie, że węzły
krwi się na zawsze zerwały, że walczę z obcym władcą, który mnie ciemięży, który ciąży nad
mą duszą jak wróg, jak widmo! Przypomina mi się sen, który miałem pierwszej nocy
spędzonej w tych stronach: stał nade mną ojciec i chciał mnie udusić!... To było straszne, a
teraz ten ohydny koszmar się urzeczywistnia: mój ojciec oparł o moje piersi kolana, łokcie,
nogi – chce mi wydrzeć z nich serce i sumienie. Grzebie w moich wnętrznościach, aby w nich
znaleźć słaby punkt, który ustąpiłby pod jego naciskiem. Opętała go jakaś szatańska myśl,
chęć zamordowania syna. Czy to możliwe, żeby żądza złota i kult kariery natchnęły taką
myślą ojca, uczyniły go wrogiem własnego dziecka? Gdyby pan widział, z jak tryumfalnym
uśmiechem roztaczał przede mną swą niepokojącą wspaniałomyślność! Nie był to opiekun i
doradca, lecz wróg, który zastawił matnię i rzuca się na swą zdobycz ze zdradzieckim
śmiechem! „Wybieraj – zdawał się mówić – a jeśli umrzesz, mniejsza z tym, bylebym ja
zwyciężył.” Ach, mój Boże, to okropne, okropne! Potępiać i nienawidzić ojca!
I biedny Emil, złamany bólem, przycisnął twarz do trawy, na której leżał wyciągnięty, i
zrosił ją gorącymi łzami.
– Emilu – odezwał się pan de Boisguilbault – nie wolno ci ani nienawidzić ojca, ani
zdradzić ukochanej. Słuchaj, czy ponad wszystko cenisz prawdę? Czy potrafisz kłamać?
Margrabia mierzył celnie. Emil zerwał się i rzekł z mocą:
– Nie, panie margrabio, nie potrafię kłamać, pan dobrze o tym wie. Na cóż zresztą zda się
kłamstwo tchórzom? Czyż może im zapewnić szczęście, spokój? Jeśli nawet przysięgnę ojcu,
że zmienię wiarę, że uwierzę w nieuctwo, w błędy, w niesprawiedliwość, w szaleństwo, że
zacznę nienawidzić Boga w ludzkości, pogardzać tym, co ludzkie we mnie, czyż nastąpi w
mojej duszy jakiś potworny cud? Czyż zmieni to moje przekonanie? Czy przekształcę się
nagle w obojętnego i dumnego egoistę?...
– Kto wie, Emilu! W złem tylko początek jest trudny; i ten, kto oszukuje ludzi, w końcu
może nawet oszukać sam siebie. Są to wypadki dość częste, tak że można w nie uwierzyć.
– W takim razie precz z kłamstwem! Czuję się człowiekiem i nie mogę dobrowolnie
stawać się bydlęciem. Mój ojciec pomimo całej swojej siły i zręczności jest na tym punkcie
ślepy. Wierzy w to, w co chciałby, żebym ja uwierzył, gdyby zaś namawiano go, by przyjął
moją wiarę, nie byłby w stanie tego uczynić. Żadne korzyści materialne, żadna namiętność
nie zmusiłaby go do tego, a wyobraża sobie, że nie powziąłby dla mnie pogardy, gdybym
splamił się podłością, do której on sam nie byłby zdolny. Czyż na to, by znaleźć
potwierdzenie swych nieludzkich zasad, musi koniecznie pogardzać mną i mnie zniweczyć?
– Nie oskarżaj go aż o taką przewrotność: jest człowiekiem swojej epoki, co mówię, jest
człowiekiem wszystkich epok. Fanatycy nie rozumieją, a twój ojciec jest fanatykiem; pali i
torturuje heretyków chcąc tym złożyć hołd prawdzie. Ksiądz, który przychodzi do nas w
ostatniej godzinie, mówiąc: „Uwierz, inaczej będziesz potępiony”, czyż jest o wiele od niego
rozumniejszy i bardziej ludzki? Człowiek możny, gdy mówi do nędznego urzędnika lub do
ubogiego artysty: „Służ mi, a będziesz bogaty”, czyż nie wyobraża sobie, że wyświadcza mu
łaskę i darzy go dobrodziejstwami?
– Ależ to przekupstwo! – wykrzyknął Emil.
– A któż dziś rządzi światem? – ciągnął dalej margrabia – na czym opiera się budowa
społeczna? Trzeba być bardzo silnym, Emilu, by przeciwko temu protestować, albo trzeba
być przygotowanym na to, że z nas uczynią ofiarę.
– Ach, gdybym to ja tylko był tą ofiarą! – rzekł z bólem Emil – ale ona! biedna i święta
istota! Czyż i ją należy poświęcić?
– Powiedz mi, Emilu, gdyby ona radziła ci kłamać, czy mógłbyś ją nadal kochać?

166

– Nie wiem! Sądzę, że tak! Czyż mogę przewidzieć, w jakim wypadku przestałbym ją
kochać, skoro ją kocham?
– Kochasz ją, widzę to! Niestety... i ja kochałem!
– Proszę, niech mi pan powie, czy poświęciłby pan wówczas honor?
– Może, gdybym był kochany!
– O, my słabe istoty ludzkie! – wykrzyknął Emil. – Cóż to, czy nie znajdę oparcia,
przewodnika, pomocy w moim strapieniu? Czyż nikt nie doda mi siły? Siły, o mój Boże,
błagam cię o nią na klęczkach! Nigdy jeszcze nie modliłem się z większą wiarą i zapałem:
błagam cię, udziel mi siły.
Margrabia zbliżył się do Emila i przycisnął go do serca. Łzy spływały mu po policzkach,
milczał jednak i nie przyszedł mu z pomocą.
Emil długo płakał na jego łonie i czuł, że kocha tego człowieka; każda próba przekonywała
go, że margrabia jest raczej wrażliwy niż silny. Kochał go za to tym bardziej, lecz bolał, że
nie znajduje w nim silnego i energicznego doradcy, na którego liczył w chwili słabości.
Rozstali się o zmroku i margrabia powiedział mu tylko:
– Przyjdź jutro, muszę wiedzieć, co postanowiłeś. Nie usnę, póki nie zobaczę, żeś się
trochę uspokoił.
Emil wracał do Gargilesse najdalszą drogą, zboczył z niej, by przejść nie opodal
Châteaubrun, wybierając zarośnięte ścieżki, które kryły go przed ludzkim okiem.
Kiedy znalazł się w pobliżu ruin, zatrzymał się, przerażony myślą, co musiała wycierpieć
Gilberta od czasu okrutnej wizyty jego ojca, nie śmiał jednak zanieść jej lepszych wiadomości
w obawie, że się załamie i straci panowanie nad sobą.
Stał tak od kilku chwil, nie mogąc nic postanowić, kiedy usłyszał, że ktoś go woła po
cichu; zadrżał na dźwięk tego głosu i spojrzawszy na niewielki lasek dębowy po prawej
stronie, dostrzegł w cieniu fałdy sukni kobiecej, migające wśród drzew. Pobiegł tam, a kiedy
już wszedł w las dość głęboko, by nie obawiać się świadków, Gilberta odwróciła się i
zawołała go raz jeszcze.
– Chodź, Emilu – powiedziała, gdy stał już przy niej. – Nie mamy ani chwili czasu do
stracenia... Mój ojciec jest na łące o kilka kroków stąd. Spostrzegłam cię i poznałam, kiedyś
skręcał w tę stronę, i oddaliłam się po cichu, zostawiając ojca zajętego rozmową z kosiarzami.
Chcę ci pokazać list, list od pana Cardonnet; jest za ciemno, żebyś mógł go przeczytać, więc
ci powtórzę prawie słowo w słowo. Umiem go na pamięć.
Gilberta wyrecytowała ów złowrogi list, po czym rzekła:
– Teraz wytłumacz mi, co to znaczy... Zdaje się, że rozumiem, ale chcę to usłyszeć od
ciebie.
– Gilberto! – wykrzyknął Emil – nie miałem odwagi ci tego powiedzieć, widzę w tym
palec Boży, że cię spotkałem i że to ty rozstrzygniesz o moich losach. Powiedz mi, Gilberto,
moja pierwsza i ostatnia miłości, czy wiesz, dlaczego cię kocham?
– Pewnie dlatego – odrzekła Gilberta pozostawiając w jego ręku swoją dłoń, którą on
przycisnął do ust – że odgadłeś we mnie serce stworzone na to, by ci pomóc.
– A więc, jedyna moja przyjaciółko, jedyny mój skarbie na ziemi, czy możesz mi
powiedzieć, dlaczego twoje serce mi się oddało?
– Tak, mogę ci to powiedzieć, mój przyjacielu, dlatego, że od pierwszego razu wydałeś mi
się szlachetny, wspaniałomyślny, prosty, ludzki, słowem – dobry, co w moich oczach jest
największą w świecie zaletą.
– Istnieje wszakże dobroć bierna, która wyklucza właściwie szlachetność i
wspaniałomyślność uczuć, miła słabość, mogąca stanowić pewien urok charakteru, lecz w
trudnych chwilach słabość ta wchodzi w układy z sumieniem i zdradza interesy ludzkości na
to, by oszczędzić cierpień kilku wybranym i samemu sobie.
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– Rozumiem to i nie nazywam dobrocią słabości ani lęku. W moim pojęciu nie ma
prawdziwej dobroci bez odwagi, bez godności, a zwłaszcza bez poświęcenia. Jeśli cenię cię
tak wysoko, iż mówię ci szczerze, bez fałszywego wstydu, że cię kocham, to dlatego, że
wiem, jak wielkie masz serce i umysł. Wiem, że współczujesz nieszczęśliwym i myślisz
tylko, jakby im dopomóc, że nikim nie pogardzasz, wiem, że bolą cię cierpienia innych, wiem
wreszcie, że chciałbyś oddać wszystko, co posiadasz, nawet własną krew, by ulżyć biednym i
opuszczonym. Wszystko to wyczułam w tobie od razu, odkąd zacząłeś mówić przy mnie i ze
mną, dlatego powiedziałam sobie: „To serce odpowiada mojemu sercu. Te szlachetne myśli
uskrzydlają moją duszę i potwierdzają wszystko, co przeczuwałam; widzę w tej duszy, co
mnie przejmuje i zachwyca, światło, za którym iść muszę i które mnie doprowadzi aż do
Boga.” Dlatego, Emilu, kiedy poddawałam się uczuciu miłości do ciebie, nie doznawałam ani
lęku, ani wyrzutów sumienia. Zdawało mi się, że spełniam obowiązek, i uczucia moje nie
uległy zmianie, choć przeczytałam drwiące słowa, które twój ojciec napisał o tobie.
– Droga Gilberto, znasz moją duszę i moje serce; to tylko twoja przedziwna dobroć, twoja
cudowna tkliwość czynią zasługę z uczuć, które wydają mi się tak naturalne i narzucone
człowiekowi przez instynkt dany od Boga, że rumieniłbym się, gdybym ich nie żywił. A
jednak te uczucia, które i tobie takimi się wydają, skoro nosisz je w sercu z całą niewinnością
i prostotą, te uczucia odrzucane są przez wielu i wyszydzane jako niebezpieczny błąd. Są
tacy, którzy ich nienawidzą i pogardzają nimi, ponieważ sami nie doznają podobnych uczuć...
Są również tacy, którzy w osobliwy sposób doznają ich w pewnym stopniu, lecz nie potrafią
wyciągnąć z nich logicznych wniosków i znieść ich nieubłaganych konsekwencji. Mój Boże,
boję się, iż nie potrafię tłumaczyć się dość jasno!
– Przeciwnie, rozumiem cię. Janilla, taka dobra jak nikt na świecie, a jednak, czy to przez
nieuctwo, czy też wskutek przesądów, ta najlepsza moja przyjaciółka odrzuca wyznawaną
przeze mnie ideę równości i stara się mnie przekonać, że mogę kochać, współczuć i pomagać
nieszczęśliwym nie przestając uważać ich za istoty niższe ode mnie.
– A więc, szlachetna Gilberto, mój ojciec żywi te same przesądy co Janilla, choć na innym
punkcie. Ona sądzi, że urodzenie daje prawo rządzenia ludźmi, on zaś jest przekonany, że
zręczność, siła i energia stanowią źródło bogactwa; zdobyte zaś bogactwo ma za obowiązek
powiększać się bez granic, za wszelką cenę, krocząc nadal tą samą drogą, wciąż naprzód, nie
pozwalając, by kiedykolwiek słabsi zdobyli sobie szczęście i wolność.
– Ależ to okropne! – wykrzyknęła Gilberta naiwnie.
– To wina przesądów, Gilberto, i straszliwa siła przyzwyczajenia. Nie mogę potępiać
mojego ojca; powiedz mi jednak, jeśli żąda, bym mu przysiągł, że uznam jego błędy, że będę
dzielił jego nadmierne ambicje i dumną nietolerancję, czy mam go usłuchać? Jeśli za taką
cenę mam otrzymać twoją rękę i jeśli waham się chwilę, jeśli ogarnia mnie głęboki lęk, jeśli
obawiam się, że będę ciebie niegodny, gdy zaprę się mojej wiary w przyszłość ludzkości, czy
nie zasługuję na trochę współczucia z twojej strony, na słowo zachęty lub pociechy?
– Ach, mój Boże – powiedziała Gilberta składając ręce – nie rozumiesz, jak się sprawy
mają, Emilu! Twój ojciec nie chce, byśmy kiedykolwiek się połączyli, i jego postępowanie
jest wykrętne i podstępne. Zdaje sobie sprawę, że nie można zmienić umysłu i serca, tak jak
się zmienia ubranie lub konia; możesz być zresztą pewien, że sam by tobą pogardzał, że byłby
w rozpaczy, gdyby osiągnął to, czego żąda. Nie, Emilu, ojciec zna cię zbyt dobrze, by
uwierzyć, że tak się stanie, i bynajmniej się tego nie obawia, ale tą drogą przeprowadzi swoją
wolę. Oddala cię ode mnie, stara się nas poróżnić – sobie przyznaje całą słuszność, w tobie
zaś widzi same tylko błędy. Ale mu się to nie uda, Emilu, nie, przysięgam ci, twój opór
wzmoże tylko moją miłość do ciebie. Ach tak, rozumiem to wszystko, ale nie zlęknę się tak
nędznej zasadzki i nic nas nigdy nie zdoła rozłączyć.
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– O moja Gilberto! mój aniele z nieba! – wykrzyknął Emil – wskaż mi, jak mam postąpić,
należę całkowicie do ciebie. Jeżeli rozkażesz, zegnę głowę pod jarzmem, dla ciebie popełnię
każdą niegodziwość, każdą zbrodnię...
– Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie! – odpowiedziała Gilberta z łagodną wyniosłością
– gdyż nie potrafiłabym cię kochać, gdybyś przestał być sobą; nie chcę męża, którego nie
mogłabym szanować. Powiedz twemu ojcu, Emilu, że nigdy ci nie oddam ręki na tych
warunkach i że pomimo całej pogardy, jaką żywi dla mnie w głębi serca, zaczekam, aż
otworzą mu się oczy na to, co jest sprawiedliwe, a dusza jego zdobędzie się na uczucia
godniejsze nas obojga. Nie będę nagrodą za cenę zdrady.
– O szlachetna istoto! – wykrzyknął Emil padając przed nią na kolana i obsypując jej stopy
gorącymi pocałunkami. – Uwielbiam cię jak Boga, a błogosławię jak Opatrzność! Brak mi
jednak twego hartu; co się z nami stanie?
– Niestety! – odpowiedziała Gilberta – będziemy musieli przez pewien czas przestać się
widywać. Tak być musi; ojciec mój i Janilla byli przy tym, kiedy nadszedł list twego ojca.
Mój biedny ojciec był upojony szczęściem i nie zrozumiał końcowych zastrzeżeń. Czekał na
ciebie przez cały dzień i będzie czekał co dnia, dopóki mu nie powiem, że nie powinieneś
przychodzić. Wówczas, mam nadzieję, potrafię usprawiedliwić twoje postępowanie i twoją
nieobecność. Ale Janilla nieprędko ci przebaczy; już teraz dziwi ją, niepokoi i drażni twoja
opieszałość i to, że ojciec twój zdaje się czekać twojego upoważnienia, by prosić o moją rękę.
Gdybyś jej teraz powiedział, czego od ciebie żądam, przeklęłaby ciebie i usunęła na zawsze z
moich oczu.
– Ach, mój Boże! – wykrzyknął Emil – miałbym cię już więcej nie zobaczyć! Nie, to
niemożliwe!
– Ależ, drogi przyjacielu, cóż by się zmieniło między nami? Czy przestałbyś mnie kochać
dlatego, że przez kilka tygodni, może przez kilka miesięcy nie moglibyśmy się widywać?
Czyż żegnamy się na zawsze? Czy przestaniesz mi wierzyć? Czyż nie przewidzieliśmy
przeszkód, cierpień, okresów rozłąki?
– Nie, nie – odrzekł Emil – nic nie przewidywałem, nie mogłem uwierzyć, że to się stanie,
jeszcze w to nie wierzę!
– O mój drogi Emilu! niechże ci nie zbraknie mocy teraz, kiedy mnie potrzebne są
wszystkie siły. Przysiągłeś, że przezwyciężysz opór ojca, i dokażesz tego. Udaremniliśmy
przecie jeden z najgroźniejszych jego zakusów. Był z góry pewien, że nie zgodzisz się na
hańbę, a myśli, że łatwo się zniechęcisz! Nie zna ciebie; będziesz mnie kochał wytrwale,
będziesz mu to powtarzał i nieustannie mu tego dowodził. Widzisz, najtrudniejsze mamy poza
sobą, skoro ojciec twój wie o wszystkim i zamiast oburzać się albo martwić, przyjął bitwę ze
śmiechem, jak grę, w której zdaje mu się, że jest silniejszy. Odwagi więc, Emilu, mnie jej nie
zbraknie. Nie zapominaj, że nasz związek zależy od kilku lat wytrwałości i ciężkich zmagań.
Żegnaj, Emilu, słyszę głos mojego ojca, zbliża się, uciekam. Ty zostań tutaj i wyrusz w drogę
dopiero wtedy, gdy my już będziemy daleko.
– Nie widywać cię! – powtarzał Emil – nie słyszeć twego głosu i mieć odwagę!
– Jeśli jej zabraknie, Emilu, to dlatego że nie kochasz mnie tak, jak ja cię kocham, i że nasz
związek nie obiecuje ci tyle szczęścia, by zdobyć się na ciężką i długotrwałą walkę.
– O, będę miał odwagę! – wykrzyknął Emil, porwany zapałem tej szlachetnej dziewczyny.
– Potrafię cierpieć i czekać. Zobaczysz, Gilberto, czy szczęście, które mi przyszłość obiecuje,
nie pozwoli mi znieść wszystkiego w teraźniejszości. Ale, na Boga, czy nie moglibyśmy
spotykać się czasami przypadkiem, tak jak dziś na przykład?
– Kto wie? – odpowiedziała Gilberta. – Liczmy na Opatrzność.
– Ale można czasem dopomóc Opatrzności! Czyż nie ma sposobu, by porozumieć się,
przesłać wiadomość pisując do siebie?
– Tak, ale trzeba by na to oszukiwać tych, których się kocha!
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– Ach, Gilberto, więc co robić?
– Pomyślę o tym, pozwól mi odejść!
– Odejdziesz bez żadnej obietnicy!...
– Masz moje zaufanie i moje serce, czy to nic dla ciebie nie znaczy?
– Odejdź więc! – rzekł Emil, z największym wysiłkiem odrywając ramię przytrzymujące
giętką kibić Gilberty – jestem szczęśliwy, choć muszę ci dać odejść! Widzisz więc, jak cię
kocham, jak wierzę w ciebie i w siebie!
– Wierz w Boga – odpowiedziała Gilberta. – On nas obroni!
I zniknęła pośród zarośli.
Emil długo pozostał w miejscu, które ona przed chwilą opuściła; całował trawę, którą
stopy jej ledwie przygniotły, drzewo, które musnęła jej suknia. Przez dłuższy czas pozostał w
lasku, który był niemym świadkiem jego szczęścia, i z trudem się stamtąd wyrwał. Gilberta
pobiegła za ojcem, szybko kroczącym przed nią drogą w stronę ruin. Nagle zatrzymał się i
zawrócił z powrotem:
– Ach, moje biedne dziecko, szedłem właśnie po ciebie – rzekł z prostotą.
– To znaczy, ojcze, żeś o mnie zapomniał i zostawiłeś mnie po drodze – odpowiedziała
Gilberta usiłując się uśmiechnąć.
– Nie, nie... nie mów tak; Janilla uważałaby, że to przez roztargnienie! Właśnie o tobie
myślałem; ten list pana Cardonnet wciąż mi chodzi po głowie. Może Emil czeka na nas w
domu, kto wie? nie mógł pewnie przyjść wcześniej; ojciec go zatrzymał. Wracajmy prędko,
mogę się założyć, że na nas czeka!
I poczciwiec przyspieszył kroku. Janilla była w najgorszym humorze, nie potrafiła sobie
wytłumaczyć opieszałości Emila; targał nią coraz gorszy niepokój.
Gilberta starała się ją rozerwać i przez cały czas kolacji była spokojna i prawie wesoła.
Zaledwie jednak została sama w pokoju, padła na kolana kryjąc twarz w poduszkach, by
stłumić łkanie rozsadzające jej piersi.

XI

POCIECHA

Gilberta była zrezygnowana, choć w duszy miała rozpacz. Emil trapił się nieco mniej
może, gdyż w głębi serca jeszcze nie zrezygnował. Wątpliwości dręczyły go bez przerwy, a
im Gilberta okazywała się bardziej wielkoduszna i godna jego miłości, tym głębiej
uświadamiał sobie nieprzezwyciężoną potęgę swego uczucia. Był już pod samym Gargilesse,
kiedy nagle zawrócił: chciał wmówić w siebie, że idzie do Châteaubrun, lecz już po upływie
kilku minut usiadł na skale i wziął głowę w obie ręce. Poczuł się słaby, bardziej niż
kiedykolwiek zakochany i bardziej niż kiedykolwiek poczuł się człowiekiem.
„Gdyby pan de Boisguilbault ją zobaczył, gdyby usłyszał jej głos – mówił sobie –
zrozumiałby, że nie mogę wahać się w wyborze pomiędzy nią a sobą że muszę ją zdobyć,
choćby za cenę kłamstwa! Boże, mój Boże, natchnij mnie! Toś Ty zesłał na mnie tę miłość,
jeśli więc dałeś mi siły, bym ją odczuł z taką mocą, nie dałbyś mi ich chyba po to, bym miał
się jej teraz wyrzec!”
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– Ach, to pan Emil! Co pan tu robi? – zapytał Jan Jappeloup, którego nadejścia bohater
nasz nie dostrzegł i który usiadł przy nim. – Szukałem pana, bo się przyzwyczaiłem co
wieczór z panem pogawędzić, więc brak mi czegoś, jeśli po skończonym dniu pana nie widzę.
Co się stało? Czy pana głowa boli, że pan ją tak trzyma oburącz, jakby się pan bał, że odleci?
– Za późno na to, mój przyjacielu – odparł Emil – raz na zawsze straciłem moją
nieszczęsną głowę.
– Taki pan zakochany? No więc, kiedy ślub?
– Niedługo, Janie, kiedy tylko zechcemy! – wykrzyknął Emil, którego ta myśl przyprawiła
niemal o obłęd. – Ojciec mój się zgadza, żenię się z Gilbertą; tak, żenię się z nią, słyszysz?
Inaczej umrę. Prawda, że muszę się z nią ożenić?
– Pewnie, że tak, do licha! Jakże mógłby pan wahać się nawet chwilę? Nigdy bym panu
nie przyznał racji, gdyby pan nie dotrzymał słowa, i coś mi się zdaje, mój chłopcze, że cię do
tego zmuszę, choćbym miał użyć bata.
– Tak, prawda, że jest to moim obowiązkiem?
– Czyżby pan o tym wątpił? Oczy ma pan jakieś błędne, kiedy pan mówi te słowa.
– Tak, jestem obłąkany, to prawda, ale mniejsza o to: wiem teraz, co jest moim
obowiązkiem, i tyś mnie umocnił w najsolenniejszym postanowieniu. Chodźmy razem do
Châteaubrun!
– To pan tam idzie? Doskonale, spieszmy więc, bo już późno. Opowie mi pan po drodze,
skąd ojciec pana zdobył się raptem na tyle mądrości, on, którego miałem za szaleńca!
– Ojciec mój istotnie jest szaleńcem – powiedział Emil, wzburzony, biorąc cieślę pod rękę
i krocząc przy nim – zupełnym szaleńcem, zgadza się bowiem na to małżeństwo pod
warunkiem, że popełnię kłamstwo, w które on sam nie uwierzy. Niemniej jednak to tryumf
dla niego, prawdziwe zwycięstwo, że mnie zmusił do kłamstwa!
– Słuchaj, panie Emilu – rzekł Jappeloup – czy pan czasem nie wypił? Nie, przecież to się
panu nigdy nie zdarza! Ale jednak mówi pan od rzeczy. Powiadają, że miłość upaja jak wino;
widać to prawda, bo gada pan coś, co się wcale kupy nie trzyma.
– Ojciec, który jest szaleńcem – ciągnął dalej Emil przestając nad sobą panować – chce ze
mnie także zrobić wariata i udaje mu się to, jak widzisz! Chce, abym przyznał, że dwa razy
dwa jest pięć, i bym przed nim nawet na to przysiągł. A ja, widzisz, zgadzam się na to! Co
mnie obchodzi, że schlebię jego szaleństwu, byłem poślubił Gilbertę!
– Nie podoba mi się twoja mowa, panie Emilu! – odrzekł cieśla – nie rozumiem jej wcale, i
to mnie złości. Jeśli pan jest szaleńcem, nie chcę, żeby Gilberta pana poślubiła. Starajmy się
trochę zebrać myśli, zatrzymajmy się tu chwilę. Nie mam ochoty iść z panem do
Châteaubrun, jeśli będziesz tak bredził, mój synu!
– Janie, czuję, że jestem poważnie chory – powiedział Emil siadając znowu – w głowie mi
się kręci. Staraj się mnie zrozumieć, uspokoić, pomóż, bym zrozumiał sam siebie. Wiesz o
tym, że nie myślę tak jak mój ojciec; otóż ojciec chce, abym myślał tak jak on – oto
wszystko! To niemożliwe, ale bylebym mówił tak jak on, mniejsza o resztę!
– Ale mówił co, do diabła?! – wykrzyknął Jan, który, jak wiadomo, cierpliwością nie
grzeszył.
– Ach, tysiące bredni! – odpowiedział Emil czując, że przeszywa go lodowaty dreszcz, a
potem znów zaczyna go palić gorączka. – Na przykład, że to wielkie szczęście dla biedaków,
iż istnieją bogacze.
– Kłamstwo! – odrzekł Jan wzruszając ramionami.
– I że im więcej będzie biedaków i bogaczy, tym lepiej będzie na świecie.
– To nieprawda!
– Że to walka, którą Bóg dowodzi, i że bogacze powinni iść na bój z zapałem.
– Przeciwnie, Bóg takiej walki zabrania!
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– Mówi wreszcie, że ludzie o wyższym umyśle powinni być szczęśliwsi niż ubodzy
duchem, bo taka jest wola Opatrzności!
– Kłamie, do stu tysięcy piorunów! – krzyknął Jan uderzając kijem o skałę. – Przestańże
pleść bzdury, bo już tego słuchać nie mogę. Pan Bóg głosił coś wręcz przeciwnego i jeśli
zeszedł na ziemię przybrawszy postać cieśli, to tylko po to, by dowieść prawdy swoich słów.
– Tu nie chodzi o Boga i o Ewangelię! – ciągnął dalej Emil – chodzi o Gilbertę i o mnie.
Nigdy nie zdołam wyperswadować ojcu, że się myli. Muszę jednak mówić to co on, wtedy
będę mógł ożenić się z Gilbertą; obiecał, że sam pojedzie jutro prosić ojca o rękę jej dla mnie.
– Jako żywo! Byłby naprawdę szaleńcem, gdyby myślał, że pan powtarza te bzdury w
dobrej wierze! Ach tak, rozumiem, że zmysły mu się pomieszały i pan nad tym boleje, Emilu,
bo przecie miarkuję także, że w głębi serca masz smutek, moje biedne dziecko!
Łzy popłynęły z oczu Emila i to mu ulgę przyniosło; powoli odzyskawszy przytomność
wytłumaczył jaśniej Janowi, co zaszło między nim a ojcem.
Cieśla słuchał go spuściwszy głowę, potem, po długim namyśle, rzekł biorąc go za rękę:
– Nie trzeba kłamać, panie Emilu, to niegodne mężczyzny; wiem teraz dobrze, że pański
ojciec jest bardziej podstępny niż szalony i że nie zadowolni się kilku słowami rzuconymi na
wiatr, jak się to nieraz robi, by uspokoić kogoś, co za dużo wypił, i kogo się traktuje jak
dziecko. Ojciec pański, z chwilą gdy pan skłamie lub przyrzeknie coś, czego nie będzie mógł
dotrzymać, nie da już panu odetchnąć, a jeśli pan spróbuje stać się znów człowiekiem, powie
panu: „Nie zapominaj, że jesteś już niczym!” Bezwzględny i dumny, znam go dobrze, nie
pozwoli panu nawet przez jeden dzień w tygodniu myśleć tak, jak się panu podoba, a poza
tym unieszczęśliwi pańską żonę. Widzę to teraz jasno: zmusi pana, byś się przed nią
czerwienił, i dopóty będzie zręcznie manewrował, dopóki ona nie zacznie czerwienić się za
pana. Precz z kłamstwem i słowami wypowiadanymi w złej wierze! Daj temu spokój, Emilu,
zabraniam panu!
– Ale Gilberta?
– Gilberta powie to samo co ja i pan Antoni, a Janilla... moja Janilla może mówić, co jej
się żywnie podoba. Nie chcę, żebyś kłamał! Nie ma takiej Gilberty na świecie, która by mnie
zmusiła do kłamstwa.
– Musiałbym się więc jej wyrzec? Przestać widywać?
– Tak, to jest nieszczęście – powiedział Jan z przekonaniem – ale kiedy spada na nas
nieszczęście, musimy umieć je znieść. Niech pan odwiedzi pana de Boisguilbault, powie panu
to samo, gdyż ze wszystkiego, co mi pan o nim opowiadał, widzę, że to człowiek, który ma
trafny sąd i myśli jak się należy.
– A więc powiem ci, Janie: byłem u pana de Boisguilbault; zrozumiał, że ta ofiara jest
ponad moje siły.
– Margrabia wie, że pan kocha Gilbertę? Rozumiem! Powiedział mu pan o tym?
– Wie, że kocham, ale nie wymieniłem mu jej nazwiska.
– I radzi panu kłamać?
– Nic mi nie radzi.
– Czyżby i on także stracił głowę? Nie, Emilu, posłuchasz mnie, bo ja mam rację. Nie
jestem ani bogaty, ani uczony, ale czyżbym dlatego nie miał prawa najeść się do syta i
wyspać w wygodnym łóżku? Wiem także, że kiedy modlę się o coś do Boga, nie odpowie mi
nigdy: „Idź precz”, a kiedy się go pytam, co jest prawdą, a co kłamstwem, co złe, a co dobre,
zawsze mnie pouczy, a nie odprawi mnie słowami: „Ucz się.” Niech się pan trochę zastanowi.
Jest nas na ziemi wielu biedaków i niewielka garstka bogaczy; bo jakby wszyscy posiadali
duże obszary, ziemia okazałaby się za mała. Przeszkadzamy sobie nawzajem i żeby nie wiem
co, nie możemy się kochać; najlepszy dowód, że potrzeba żandarmów i więzień, by nas
pogodzić. Czyż mogłoby być inaczej? Nie wiem. Pan umiesz o tym mówić bardzo ładnie i jak
zaczniesz z tej beczki, mógłbym dzień i noc cię słuchać, tak mi się podoba, jak sobie
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wszystko ślicznie w głowie układasz, panie Emilu, lubię cię za to, ale nigdy ci nie
powiedziałem, mój chłopcze, żebym spodziewał się zobaczyć te cuda na własne oczy. Wydaje
mi się to bardzo dalekie, jeśli w ogóle jest możliwe, i ja, który przywykłem do pracy, o nic
innego pana Boga nie proszę, tylko żeby pozostało tak, jak jest, byleby Bóg nie pozwolił, aby
wielcy bogacze pogorszyli jeszcze naszą dolę. Wiem, że gdyby wszyscy ludzie byli tacy jak
pan, jak ja, jak Antoni i Gilberta, jedlibyśmy wszyscy tę samą zupę przy tym samym stole, ale
wiem także, że nikt inny by o tym nawet słuchać nie chciał i że trzeba by się wiele natrudzić i
nagadać, żeby ludzi do tego skłonić. Ja bo jestem dumny i mogę się obejść bez tych, co mną
pogardzają: to cała moja mądrość. Nie zawracam sobie głowy polityką, nie rozumiem się na
niej, ale nie dam się zjeść w kaszy i nie cierpię ludzi, którzy powiadają: „Chcę pożreć
wszystko.” Ojciec twój należy do takich żarłoków i gdybyś był do niego podobny, prędzej
bym ci głowę siekierą rozpłatał, niżbym pozwolił myśleć o Gilbercie. Podobało się Bogu, byś
był zacnym człowiekiem, panie Emilu, i by prawda wydała ci się dobrym interesem, strzeżże
więc tej prawdy, skoro to jedyna rzecz, której źli ludzie nie mogą ci odebrać na tej ziemi.
Niechaj ojciec twój sobie mówi: „Tak jest na świecie, jest mi z tym wygodnie, chcę, żeby tak
było.” Niech mu pan da się wygadać: ma siłę, bo jest bogaty, i ani pan, ani ja nie możemy mu
przeszkodzić; ale gdyby w swym uporze i zawziętości chciał cię zmusić do powiedzenia, że
tak jest dobrze i że się to Panu Bogu podoba... hola! To jest sprzeczne z religią mówić, że Bóg
krzywdzie sprzyja, a jesteśmy chyba chrześcijanie, tak mi się przynajmniej wydaje? Otrzymał
pan chrzest święty, co? I ja też – i wyrzekam się szatana. To znaczy, ktoś wyrzekł się go w
moim imieniu, ja zaś wyrzekałem się go w imieniu innych, kiedy bywałem ojcem chrzestnym
Co za tym idzie, nie wolno nam ani krzywoprzysięgać, ani bluźnić, nie wolno mówić, że
wszyscy ludzie nie są równi, kiedy się rodzą, i nie zasługują na wszystkie łaski, to znaczy
oprócz tych, co są skazani na piekło, zanim jeszcze się urodzą. Powiedziałem swoje, panie
Emilu! Nie będziesz kłamał i zmusisz ojca, by zrzekł się tego pięknego warunku.
– Ach, drogi przyjacielu, gdybym mógł widywać Gilbertę choć raz na tydzień! Gdybym
nie był zhańbiony w oczach jej ojca i wygnany z jej domu, nie straciłbym otuchy ani nadziei...
– Zhańbiony w oczach Antoniego? A za kogóż pan go ma, u licha! Czy myśli pan, że
chciałby mieć za zięcia renegata i tchórza?
– Ach, gdybyż przyjął to tak jak ty, Janie! Ale on wcale nie zrozumie mego postępowania.
– Antoni prochu nie wymyślił, to przyznaję. Nie mógł mu się pomieścić w głowie kwadrat
przeciwprostokątnej, czego ja nauczyłem się w pięć minut, patrząc tylko, jak pracuje mój
towarzysz. Ale tu już posądza go pan o zbytnią naiwność. Jeśli chodzi o honor i sumienie,
mój stary przyjaciel wie wszystko, co wiedzieć należy. Czy myśli pan, że trzeba być bardzo
mądrym i uczonym, by zrozumieć, że dwa razy dwa to cztery, a nie pięć? A ja powiadam, że
nie trzeba na to, jak stary Boisguilbault, przeczytać tyle grubych ksiąg, ile się ich zmieści w
pokoju, i że każdy nieszczęśliwy człowiek tu, na ziemi, czuje doskonale, iż spotkał go
niesprawiedliwy los, jeśli nań nie zasłużył. A cóż to, czy mój przyjaciel Antoni nie cierpiał i
nie był srodze ukarany? Czy bogacze nie odwrócili się od niego, kiedy stał się biedakiem? A
czyż kto mógł mieć jakiś żal do niego, który sam ledwie mając kawałek chleba oddawał
innym trzy czwarte, a może nawet wszystko? A gdybyś nie był człowiekiem zdrowo
myślącym, czy poczułbyś przyjaźń dla niego? Czy zakochałbyś się w jego córce, tak aby
chcieć ją poślubić, gdybyś podzielał poglądy swego ojca? Nie, nawet byś na nią nie spojrzał
albo byś ją uwiódł, a potem widząc, że nie ma posagu, nikczemnie porzucił No, panie Emilu,
odwagi, moje dziecko! Uczciwi ludzie będą cię zawsze szanowali, a za Antoniego ręczę,
biorę go na siebie. Jeśli Janilla podniesie krzyk, zacznę i ja krzyczeć; zobaczymy, kto ma głos
donioślejszy i bardziej obrotny język: ona czy ja. Jeśli zaś chodzi o Gilbertę, może pan liczyć
na to, że zachowa dla pana przez całe życie jak najlepsze uczucia i że oceni pańską prawość.
Nie pokocha innego, z pewnością! Znam ją, ta dziewczyna nie zmieni danego słowa, ale
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przyjdzie chwila, kiedy ojciec pański zmieni zdanie. Stanie się to wtedy, kiedy jego z kolei
spotka nieszczęście, a przepowiedziałem panu przecie, że to wkrótce nastąpi.
– On w to nie wierzy.
– A więc powiedział mu pan, co myślę o jego przedsiębiorstwie?
– Było to moim obowiązkiem.
– Źle pan zrobił, ale stało się; co ma być, to będzie. No, panie Emilu, wracajmy do domu,
połóż się, widzę, że masz dreszcze i gorączkę. Mój drogi chłopcze, nie truj się tak i ufaj
trochę Bogu! Pójdę jutro rano do Châteaubrun, przemówię im do serca, będą musieli mnie
wysłuchać. Odpadnie ci chociaż ta troska, iż zerwali z panem przyjaźń za to, żeś spełnił swój
obowiązek.
– Poczciwy Janie! Wielką mi ulgę przynosisz, dodajesz mi sił, odkąd ze mną mówisz, inny
duch we mnie wstąpił.
– Bo zmierzam prosto do rzeczy i nie troszczę się o zbyteczne drobiazgi.
– Pójdziesz więc jutro do Châteaubrun? Naprawdę jutro, choć to dzień roboczy?
– Jutro pracuję darmo, mogę więc zacząć, kiedy mi się podoba. A wiesz, dla kogo jutro
pracuję, panie Emilu? No, zgadnij, otrząśnij się trochę i zapomnij o swoich troskach.
– Nie domyślam się wcale. Może dla pana Antoniego?
– Nie. Antoni nie ma, biedak, w tej chwili roboty, a gdyby co było, poradziłby sobie sam.
Ale mam sąsiada, u którego nigdy roboty nie brak i który nie liczy dniówek tych, co u niego
pracują.
– Któż to taki? Czyżby pan Boisguilbault pogodził się z twoim widokiem?
– Nic mi o tym nie wiadomo, nigdy jednak nie zabronił swoim dzierżawcom, by mi dawali
robotę. Nie jest on taki, żeby mi chciał szkodzić, a tylko jego służba domowa wie, że ma do
mnie żal. Choć czy ja wiem, czy ma do mnie żal? Sam diabeł chyba zrozumie, co się pod tym
wszystkim kryje! Tak czy inaczej, powiadam panu, że pracuję dla niego, ale on wcale się tego
nie domyśla; wie pan pewnie, że bywa w swoich dobrach najwyżej raz do roku. Trochę to od
nas daleko, ale dzięki pańskiemu ojcu taki jest brak robotników, że przysłano stamtąd po
mnie. Nie dałem się prosić, choć miałem gdzie indziej pilną robotę. Pracuję dla tego starego,
bo mi to sprawia przyjemność. Ale, jak się pan domyśla, nie przyjmuję zapłaty. I tak jestem
mu dość winien za to, co dla mnie zrobił.
– Nie ścierpł, byś darmo dla niego pracował.
– Będzie musiał ścierpieć, bo wcale o tym nie będzie wiedział. Czy on w ogóle wie, co się
dzieje u niego na folwarkach? Robi ogólne obliczenie pod koniec roku i nie troszczy się o
szczegóły.
– A jeśli mu dzierżawcy policzą dniówki, tak jakby za nie zapłacili?
– Musieliby to być oszuści, tymczasem są to uczciwi chłopi; widzi pan, ludzie są tacy,
jakimi ich uczynią inni. Nikt nie okrada starego Boisguilbault, choć nie byłoby łatwiejszej
rzeczy na świecie; ale że on nie krzywdzi i nie uciska nikogo, nikt więc nie ma potrzeby go
oszukiwać ani brać więcej, niż mu się należy. To nie tak jak pański ojciec. Ten liczy, spiera
się, pilnuje, a tymczasem okradają go i wiecznie będą okradać; tak wyglądają te świetne
interesy, które będzie robił całe życie.
Janowi udało się rozerwać i niemal pocieszyć Emila. Ten człowiek o prawym, śmiałym i
stanowczym charakterze miał dobroczynny wpływ na naszego bohatera, który poszedł spać
nieco uspokojony, otrzymawszy obietnicę, że się dowie nazajutrz, jak są do niego usposobieni
rodzice Gilberty. Jan ręczył, że otworzy im oczy na to, jakie motywy kierują jego
postępowaniem, a jakie postępowaniem pana Cardonnet. Cierpienie czyni nas słabymi i
ufnymi, a kiedy brak nam odwagi, najlepiej uczynimy składając swój los w ręce człowieka
energicznego i stanowczego. Jeśli nie zdoła on rozwiązać tak łatwo, jak sobie pochlebia,
naszych życiowych trudności, to w każdym razie styczność z nim dodaje nam sił, otuchy, jego
ufność udziela się nam niepostrzeżenie, dzięki czemu potrafimy sobie dalej radzić sami.
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„Ten chłop, którego ojciec mój ma w pogardzie – myślał Emil zasypiając – ten nieuk, ten
biedak, ten prostaczek, pomógł mi bardziej niż pan de Boisguilbault; a kiedy prosiłem Boga,
by mi zesłał doradcę, oparcie, zbawcę – przysłał mi swego najuboższego i najpokorniejszego
sługę, który w dwóch słowach wskazał mi, na czym polega mój obowiązek. O, ileż siły ma
prawda w ustach tych istot o zdrowych i czystych instynktach! Jakże nasza wiedza jest pusta
w porównaniu z mądrością ich serc! Ach, ojcze, ojcze! Bardziej niż kiedykolwiek czuję, że
jesteś ślepy, a nauka, jaką mi dał ten chłop, jest zarazem najsurowszym potępieniem dla
ciebie!
Emil, choć usnął z nieco spokojniejszym sercem, dostał w nocy dość silnej gorączki.
Człowiek ogarnięty duchową rozterką przestaje dbać o siebie i bronić ciało przed chorobą.
Nie zdaje sobie sprawy, że jest wycieńczony głodem, nie zważa na to, że zlany potem lub
trawiony gorączką wystawia się na wilgoć i chłód. Nie czuje pierwszych symptomów
choroby; dopiero kiedy choroba całkowicie nim owładnie, doznaje pewnej ulgi w tym
oderwaniu od cierpień duchowych, łudzi się, że nie będzie długo nieszczęśliwy, że umrze
raczej, a świadomość, iż nie starczy mu sił na to, aby znosić wieczne cierpienia, już jest
pewną dla niego pociechą.
Pan de Boisguilbault przez cały dzień czekał na swego młodego przyjaciela, toteż ogarnął
go wielki niepokój, gdy Emil do wieczora się nie zjawił. Margrabia przywiązał się szczerze
do naszego bohatera, a choć się z tym przed nim nie zdradził, nie mógł się już obejść bez jego
towarzystwa. Czuł głęboką wdzięczność dla tego szlachetnego dziecka, niezrażonego jego
chłodem i smutkiem, które upierało się zrazu, by czytać w jego sercu, a potem przyrzekłszy
mu iście synowskie przywiązanie święcie swej obietnicy dotrzymywało. Ten smutny starzec,
uchodzący powszechnie za nudziarza, który, zniechęcony do życia, przesadzał sam przed
sobą swoje mimowolne wady, znalazł przyjaciela wówczas, gdy mu się zdawało, że nic mu
już nie pozostaje poza śmiercią samotną, przez nikogo nieopłakiwaną. Emil pojednał go
prawie z życiem; margrabia oddawał się czasem złudzeniu, że jest ojcem tego młodzieńca,
który powoli zżywał się z jego domem, dzielił jego poważne rozrywki, porządkował
bibliotekę, przeglądał książki, objeżdżał konie, a nawet czasem, chcąc mu oszczędzić
kłopotów, załatwiał za niego jakąś sprawę – który wreszcie znajdował przyjemność w jego
towarzystwie, jak gdyby przywiązanie zatarło różnice wieku i upodobań.
Przez dłuższy czas starzec miewał nawroty nieufności, starał się włączyć Emila w orbitę
swej dziwacznej mizantropii, ale mu się to nie udało. Na próżno tłumaczył sobie przez trzy
dni, że tylko brak zajęcia i ciekawość sprowadzają do niego gościa spragnionego poważnej
rozmowy i dyskusji filozoficznej. Gdy tylko jednak ukazała się w jego samotni ta twarz
uśmiechnięta, szczera, otwarta i śmiała, czuł, jak odżywa w nim nadzieja, i spostrzegł
wkrótce, że na dobre pokochał Emila, nie bacząc, iż może być jeszcze nieszczęśliwszy, gdyby
nieufność wróciła. Słowem, choć przeżył całe życie, a zwłaszcza ostatnie dwadzieścia lat w
trosce o to, by oszczędzać sobie wzruszeń, których jak mu się zdawało, nie jest już zdolny
dzielić, nie tylko poddał się na nowo ich władzy, lecz nie mógł znieść myśli, by miały mu być
odebrane.
Silnie wzburzony, przechadzał się więc po alejach parku, czekał po kolei przed każdą
bramą, wzdychając, ilekroć usłyszał czyjeś kroki, drżąc za najlżejszym szmerem, wreszcie,
przytłoczony tą ciszą i samotnością, zrozpaczony myślą, że Emil mógł zmagać się z
cierpieniem, wobec którego on był bezsilny, margrabia wyszedł w pole i skierował się w
stronę Gargilesse w nadziei, że zobaczy karego konia spieszącego na jego spotkanie.
Pan de Boisguilbault, który rzadko odważał się zapuszczać tak daleko poza granice swej
rozległej rezydencji, nie mógł się teraz zdobyć na to, by iść uczęszczanymi drogami, w
obawie, że spotka jakąś niezwyczajną postać. Poszedł więc na przełaj łąkami, nie tracąc
wszakże z oczu drogi, którą mógłby jechać Emil. Posuwał się zwolna, krokiem, który mógł
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się zdawać chwiejny, ale który dzięki właściwej mu ostrożności i przezorności był
pewniejszy, niż to na pierwszy rzut oka wyglądało.
Zbliżając się do odnogi rzeki, która przepłynąwszy przez jego park wiła się po dolinie,
usłyszał huk siekiery oraz kilka pomieszanych głosów; zwróciło to jego uwagę. Zwykł
zawsze oddalać się od hałasów zdradzających obecność człowieka i nadkładać drogi, by
uniknąć jakiegokolwiek spotkania, lecz teraz zaprzątała go myśl, która go skłoniła, by tym
razem postąpić odwrotnie. Namiętnie kochał drzewa, jeśli tak powiedzieć można, i nie
pozwalał swoim dzierżawcom ich ścinać, o ile nie były całkowicie uschnięte. Toteż huk
siekiery drażnił zawsze jego ucho, nie mógł wówczas oprzeć się chęci przekonania się na
własne oczy, czy jego rozkaz nie został złamany.
Wyszedł więc śmiało na łąkę, gdzie pracowali robotnicy, i ze zdziwieniem i bólem ujrzał
ze trzydzieści wspaniałych, pokrytych liśćmi drzew, powalonych, a nawet już częściowo
porąbanych. Dzierżawca przy pomocy parobków zajęty był ładowaniem kilku pni na wóz
zaprzężony w woły. Siekiera, która pracowała z takim rozmachem, że aż echo rozlegało się w
całej dolinie, spoczywała w pracowitych rękach Jana Jappeloup.
Pan de Boisguilbault nie przechwalał się wówczas, kiedy oświadczył Emilowi lodowatym
tonem, że jest bardzo popędliwy. Charakter jego był pełen sprzeczności. Na widok cieśli,
którego postać, a nawet sam dźwięk nazwiska sprawiały mu dotkliwą przykrość, zbladł; kiedy
zaś zobaczył, że Jan rąbie jego piękne, młode i całkowicie zdrowe drzewa, wstrząsnął nim
dreszcz gniewu. Zaczerwienił się, wybełkotał jakieś niezrozumiałe słowa i podbiegł ku niemu
z gwałtownością, o którą nikt by go nie posądził, kto go widział idącego miarowym krokiem,
wspartego na lasce o złotej rzeźbionej gałce.

XII

STARCIE

Wyrąb drzew, który tak boleśnie dotknął pana Boisguilbault, dokonany został nad
brzegiem rzeczki; smukłe topole, stare wierzby i majestatyczne olchy, padając jedna za drugą,
utworzyły niby most zieleni nad wąskim nurtem. Woły odciągały część drzew na sznurach i
wlokły ku stojącym w pogotowiu wozom, a tymczasem silny cieśla biegł od jednego z
zagradzających jeszcze rzekę pni do drugiego i starannie obciosywał krzyżujące się konary,
których opór hamował wysiłki zwierząt pociągowych. Gorliwy w pracy, dawał się porwać
pasji niszczycielskiej, którą zawód jego obraca na pożytek ludziom, rozwijał całą swą energię
i zręczność, pracując jakby w uniesieniu. Rzeczka była tu dość wartka i głęboka, toteż Jan
narażał się na takie niebezpieczeństwo, że nikt nie śmiał mu sekundować. Przebiegając ze
zwinnością i młodzieńczą pewnością siebie aż do wiotkich czubów drzew leżących w poprzek
wody, odwracał się czasem, by odciąć pień, na którym właśnie stał, i dopiero kiedy
głośniejszy trzask ostrzegał go, że oparcie usunie mu się zaraz spod nóg, przeskakiwał
zręcznie na sąsiednią kłodę, podniecony niebezpieczeństwem i podziwem towarzyszy.
Lśniące ostrze siekiery wirowało dokoła niego, rzucając błyskawice, zaś jego doniosły głos
pobudzał innych do pracy; nie mogli się nadziwić, że roztropność i energia jednego
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człowieka, dowodzącego całą gromadką, czyniły zadanie tak łatwym i prostym, jakby dział
się tu jakiś cud.
Gdyby pan de Boisguilbault miał w tej chwili więcej zimnej krwi, byłby i on patrzył z
podziwem, a nawet z szacunkiem na człowieka, który wkładał całą potęgę swego geniuszu w
wykonanie tej grubej roboty. Lecz widok pięknego drzewa, pełnego soków żywotnych,
podciętego ostrzem siekiery w chwili największego rozkwitu, oburzał go i ranił mu serce, jak
gdyby był świadkiem morderstwa, a że to drzewo do niego należało, bronił go, jakby chodziło
o kogoś z jego rodziny.
– Co wy tu robicie, durnie, niezdary? – krzyczał ze złości cienkim jak flet falsetem,
potrząsając laską. – A ty, zbóju – huknął na Jana Jappeloup – czyś przysiągł sobie, że
będziesz mnie ranił i znieważał nieustannie?
Wieśniak miewa zawsze dość nieczułe ucho, a zwłaszcza wieśniak z Berry. Wolarze,
pracując z niezwykłym jak na nich zapałem, nie usłyszeli głosu swego pana, zwłaszcza że
skrzypienie lin, trzask łamanych gałęzi oraz potężne i władcze okrzyki cieśli zagłuszały jego
nikły dźwięk. Zbierało się na burzę, horyzont zaścielały fiołkowe chmury szybko wznoszące
się w górę. Jan, choć zlany potem, zatrzymywał całą gromadkę, klnąc, że trzeba skończyć z tą
robotą przed deszczem, inaczej rzeka przybierze i porwie ścięte drzewa. Ogarnęła go jakaś
pasja i choć był w duszy bardzo pobożny, klął niczym poganin, tak jakby miało mu to dodać
sił. Krew szumiała mu w uszach; za każdym podniesieniem krzepkiego ramienia z piersi jego
wydzierał się okrzyk wściekłości i radości zarazem, wtórowały mu grzmoty i trzaskanie
piorunów. Gwałtowne podmuchy wiatru zasypywały go liśćmi i rozwiewały srebrzyste
kosmyki gęstych włosów na jego czole. Blady, z błyszczącymi oczami, ubrany w skórzany
fartuch, wysoki i chudy, z obnażoną ręką uzbrojoną w siekierę – podobny był do cyklopa,
który na zboczach Etny zaopatruje się w paliwo, by podsycać ognisko swej piekielnej kuźni.
Podczas gdy margrabia wytężał na próżno siły na bezskuteczne okrzyki, cieśla, usunąwszy
ostatnią przeszkodę, przebiegł po krągłym pniu młodego klonu ze zręcznością godną
zawodowego akrobaty, zeskoczył na brzeg i chwytając postronki zaprzęgu miał właśnie
połączyć nadmiar swych atletycznych sił ze słabnącymi siłami zmordowanych wołów, kiedy
poczuł, że na jego plecy, osłonięte tylko zgrzebną koszulą, opadła giętka trzcinka trzymana
nerwową ręką pana de Boisguilbault.
Cieśla myślał zrazu, że uderzyła go gałąź, jak się to dość często zdarzało w tej walce z
pokrytymi gęstym liściem konarami. Z ust jego padło straszne przekleństwo i odwracając się
raptownie, przeciął siekierą laskę margrabiego na dwoje mówiąc: „Już więcej nikogo nie
uderzysz.”
Ledwo wygłosił ten wyrok zagłady, kiedy nagle pojaśniało mu w oczach, zamglonych
pasją pracy, i przy blasku ogromnej błyskawicy ujrzał swego dobroczyńcę, który stał przed
nim, blady jak widmo. Margrabia trzymał jeszcze w ręce drżącej z wściekłości złotą gałkę i
odłamek laski. Odłamek ten był tak krótki, że niewiele brakowało, a Jan byłby odrąbał rękę,
nieopatrznie na niego podniesioną.
– Do stu tysięcy diabłów, pan de Boisguilbault! – wykrzyknął odrzucając siekierę. – Jeśli
to pański duch przyszedł mnie prześladować, każę odprawić za pana mszę świętą, ale jeśli to
pan we własnej osobie, niechże się pan do mnie odezwie, bo nie mam cierpliwości do zjaw z
tamtego świata.
– Co ty tu robisz? Dlaczego niszczysz moje drzewa, głupie bydlę?! – krzyczał pan de
Boisguilbault, który nie ochłonął jeszcze z gniewu, choć cudem niemal uniknął
niebezpieczeństwa.
– Za pozwoleniem – odpowiedział Jan, zdumiony – pan, widzę, z czegoś niekontent? A
więc to pan tak mnie kropnął? Nie bawi się pan w ceregiele, jak pan się rozzłości, i napada na
ludzi bez uprzedzenia. Tylko nie radzę drugi raz próbować, bo gdyby pan nie był mi
wyświadczył takiej przysługi, byłbym pana przeciął na pół jak trzcinę.
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– Na litość boską, panie margrabio! – wtrącił się dzierżawca, który porzuciwszy woły
przybiegł co tchu, by stanąć pomiędzy cieślą a margrabią – to ja wezwałem Jana do ścięcia
tych drzew. Nikt się na tym tak nie zna jak on, sam jeden starczy za dziesięciu. Proszę
popatrzeć, że czasu nie tracił. Od południa do tej pory zrąbał trzydzieści drzew, ułożył je, jak
pan widzi, i pomógł wyciągnąć z wody. Niech się pan margrabia na niego nie gniewa. To tęgi
robotnik i nawet za pieniądze nie mógłby pracować rzetelniej.
– Ale po co ścina moje drzewa? Kto mu pozwolił?
– To wzwód wyrwał je z korzeniami, panie margrabio, zaczęły już żółknąć; jeszcze jeden
przybór a woda by je zmiotła ze wszystkim. Proszę tylko popatrzeć, czy kłamię.
Margrabia odzyskał wówczas na tyle panowanie nad sobą, by rozejrzeć się dokoła i
stwierdzić, że czerwcowa powódź powaliła drzewa; ziemia popękana w głębokie szczeliny i
korzenie sterczące w górę świadczyły o prawdziwości złożonego raportu. Nie chcąc jednak
polegać tylko na tym, co widziały jego oczy, margrabia zapytał znowu:
– A dlaczego nie poczekaliście, aż ja każę usunąć wykroty? Czy nie powtarzałem wam
setki razy, że zabraniam ścinać bez pytania choćby jedno drzewo?
– Ależ, panie margrabio, czy nie przypomina pan sobie, meldowaliśmy, że stała się taka
szkoda, zaraz nazajutrz po wzwodzie? I pan margrabia powiedział: „W takim razie trzeba
usunąć wykroty i posadzić młode drzewa.” Teraz najodpowiedniejsza pora na sadzenie,
spieszyłem się więc, żeby jak najprędzej zrobić z tym porządek, zwłaszcza że są tu piękne i
zdrowe drzewa, zdatne na długie drabiny, nie chciałbym więc, by pan margrabia miał je
stracić. Gdyby pan zechciał przejść się parę kroków na nasze podwórze, zobaczyłby pan tam
już ze dwanaście sztuk złożonych pod szopą, a jutro zwieziemy resztę.
– A, to co innego – odpowiedział pan de Boisguilbault, zawstydzony swą porywczością. –
Przypominam sobie istotnie, że wam na to pozwoliłem. Zapomniałem o tym, powinienem był
wcześniej tu zajrzeć.
– Trudno! Pan margrabia tak rzadko wychodzi – rzekł poczciwy wieśniak. – A jednak
niedawno spotkałem pana Emila, jak jechał do pana, pokazałem mu tę szkodę prosząc, żeby o
niej przypomniał panu margrabiemu. Pewnie mu wyszło z głowy.
– Widocznie – odrzekł pan de Boisguilbault – mniejsza z tym. Wracajcie do domu, noc
zapada i burza się zbliża.
– Ale pan margrabia zmoknie, prosimy także do nas, trzeba przeczekać pod dachem, aż
deszcz przestanie padać.
– Nie trzeba – odpowiedział margrabia – deszcz może długo padać, a jestem tak niedaleko
od domu, że zdążę wrócić na czas.
– Za późno, panie margrabio, już się zaczyna, będzie tęga ulewa.
– Dobrze, dobrze, dziękuję, to już moja sprawa – odparł margrabia.
To mówiąc oddalił się, dzierżawcy zaś wraz ze swymi wołami skierowali się w stronę
dominium.2
– Nie będzie to bardzo zdrowo dla człowieka w jego wieku – powiedział dzierżawca do
syna, patrząc, jak margrabia odchodzi, tym wolniej że nie mógł już opierać się na lasce.
– Gdyby był trochę cierpliwszy – odpowiedział młodszy wieśniak – można było
sprowadzić mu powóz. A nuże, Chwat! Łysy! – krzyknął na woły. – Śmiało, maluśkie!
Nazad! Placek, nawróć, kochasiu!
I myśląc tylko, jak kierować rogatym zaprzęgiem poprzez wilgotne łąki, ojciec i syn
zniknęli za krzakami w otoczeniu całej gromadki; nikt już nie pamiętał o margrabi. Taka jest
właściwa chłopom beztroska.
2

Na wsi nazywają jeszcze „dominium” dzierżawione od właściciela wielkich dóbr folwarki i fermy.
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Pan de Boisguilbault dobrnął do końca łąki, skąd był przyszedł, w chwili jednak gdy
przedostawał się przez przełaz w żywopłocie, odwrócił się i zobaczył cieślę; siedział na pniu
na tle dokonanego przez siebie wyrębu, pogrążony w ciężkiej zadumie, jak zwycięzca na
pobojowisku. Dzielny Jan Jappeloup stracił nagle cały swój animusz, całą swą wesołość;
siedział bez ruchu nie zważając na deszcz, który spływał mu po głowie i zmywał grube krople
potu, wyciśnięte ciężkim mozołem. Znać było, że serce jego nurtuje zgryzota.
„Sądzone mi widać wyrządzać krzywdę temu człowiekowi: ile razy go spotkam, muszę mu
zadać ból” – myślał pan de Boisguilbault.
Długo wahał się, dręczony to szczerą skruchą, to znów gwałtowną niechęcią.
Zdecydował się wreszcie, kiwnął na cieślę, ten jednak zdawał się tego nie widzieć, chociaż
nie było jeszcze ciemno; przywołał go więc głosem niepodniesionym, złość go bowiem już
opuściła; lecz Jan jakby tego nie słyszał.
„Trudno – powiedział sobie pan de Boisguilbault – zawiniłeś, musisz wyznać swój błąd.”
I poszedł do cieśli.
– Dlaczego tu siedzisz? – zapytał kładąc mu rękę na ramieniu.
Jan drgnął i jakby zbudzony ze snu, odpowiedział tonem szorstkim i zagniewanym:
– Czego pan ode mnie chce? Czy znów będzie mnie pan bił? Proszę, oto reszta pańskiej
laski. Miałem to panu odnieść jutro rano, żeby panu przypomnieć, czego się pan dziś
dopuścił.
– Postąpiłem źle – wyjąkał pan de Boisguilbault.
– Łatwo powiedzieć: „postąpiłem źle”! – odparł cieśla. – Jak ktoś jest bogaty, stary i ma
tytuł margrabiego, to mu się zdaje, że tym wszystko naprawił.
– A jakiegoż zadośćuczynienia ode mnie żądasz?
– Przecie pan dobrze wie, że nie mogę żądać żadnego. Jednym szczutkiem złamałbym
pana na dwoje, a poza tym jestem mu winien wdzięczność. Ale będę miał do pana żal przez
całe życie, że uczynił pan z tej wdzięczności upokarzające, ciężkie brzemię. Nigdy nie
myślałem, że mnie coś takiego spotka, serce mam nie gorsze niż inni ludzie, pogodziłem się
już z myślą, że nie mogę panu podziękować, choć mi było bardzo przykro. A teraz, wie pan,
wolałbym pójść do więzienia albo na włóczęgę niż oberwać kije od pana. Proszę więc odejść,
proszę mi dać spokój. Jużem to nieco przebolał, a pan mnie znowu rozzłościł. Staram się
sobie wmówić, że pan ma trochę źle w głowie, żeby panu czegoś więcej nie powiedzieć.
– Masz rację, Janie, to prawda, bywam nieraz szalony – odpowiedział margrabia ze
smutkiem – nie po raz pierwszy mi się to zdarza, że o byle głupstwo tracę panowanie nad
sobą. Dlatego właśnie żyję w samotności, nie wychodzę z domu i jak najmniej pokazuję się
ludziom. Czy to nie dostateczna kara?
Jan nic nie odpowiedział: złość ustąpiła miejsca współczuciu, gdy usłyszał to żałosne
wyznanie.
– Powiedz mi teraz, co mam zrobić, by naprawić krzywdę? – ciągnął dalej pan de
Boisguilbault drżącym głosem.
– Nic – odrzekł cieśla – przebaczam panu.
– Dziękuję ci, Janie. Czy chcesz u mnie pracować?
– Po co, przecie i tu pracuję dla pana. Mój widok sprawia panu przykrość, od pana tylko
zależało, żeby się na to nie narażać. Ja pana nie szukałem, gdybym zaś pracował u pana,
chciałby pan mi płacić dniówkę, kiedy zaś pracuję u pańskich dzierżawców, nie może mnie
pan zmusić, bym brał od nich pieniądze.
– Ale w ten sposób ciągnę korzyści z twojej pracy, bo wykonana robota idzie na moje
dobro. Nie chcę tego, Janie.
– Nie chce pan? A co mnie to obchodzi? Nie może mi pan przeszkodzić, bym tą drogą
spłacał mój dług, a że mnie pan zelżył i pobił, spłacę go, do wszystkich diabłów, na złość
panu. Pan się czuje upokorzony, co? W tym właśnie moja zemsta.

179

– Zemścij się inaczej.
– A niby jak? Mam pana uderzyć? To by nas nie skwitowało, byłbym zawsze pańskim
dłużnikiem, a nie chcę nic panu zawdzięczać.
– A więc spłacaj swój dług, jeśli ci się tak podoba, skoro taki jesteś dumny i uparty –
wybuchnął margrabia. – Jesteś zły i ślepy, jeśli nie widzisz, jak nad tym cierpię. Byłbyś
dostatecznie pomszczony, gdybyś to zrozumiał; ale tobie potrzeba zemsty okrutnej i brutalnej.
Chcesz doprowadzić się do ostatecznej nędzy, pracować aż do zupełnego wyczerpania, bym
musiał rumienić się i płakać do końca moich dni.
– Jeśli pan to tak bierze do serca... – rzekł Jan, na pół przekonany – nie jestem przecie
złym człowiekiem i mogę panu wybaczyć ten młodzieńczy wybryk. Do licha. Ma pan jeszcze
zapalną głowę i rękę skorą do bicia! Któż by to przypuścił. Zresztą, nie mówmy już o tym, raz
jeszcze panu przebaczam.
– I zgadzasz się u mnie pracować?
– Za pół ceny. Niech już tak będzie, żeby raz z tym skończyć.
– Nie można porównać twojej sytuacji z moją. Byłoby jeszcze trudniej porównać twoją
pracę z zapłatą, jaką byś otrzymywał; bądź wspaniałomyślny, to najpiękniejsza i
najdoskonalsza zemsta. Przyjdź pracować do mnie na tych warunkach, na jakich pracujesz dla
wszystkich; zapomnij, że oddałem ci przysługę, której moja kieszeń wcale nie odczuła;
zmusisz mnie przez to, bym ja był twoim dłużnikiem, ponieważ przyjmiesz, jako
zadośćuczynienie za obelgę, której nic powetować nie zdoła, najnędzniejszą nagrodę:
pieniądze.
– Jakoś to pan tak wykręcił, że nic nie rozumiem. Trudno, zobaczymy, czy potrafimy dojść
z sobą do ładu. Ale jeśli przyjdę do pana, a pan na mój widok znów wpadnie w złość! Czy
pan nie może mi przynajmniej powiedzieć, o co pan ma żal do mnie od tylu lat? To mi się
chyba należy? Chyba że nie wiedząc o tym jestem podobny do kogoś, kto pana skrzywdził?
Ale to nie może być nikt tutejszy; nie znam nikogo w całej okolicy, kto by był do mnie
podobny, z wyjątkiem starego konia księdza proboszcza z Cuzion.
– Nie pytaj mnie o nic, nie mogę ci odpowiedzieć. Niech ci się zdaje, że miewam napady
szaleństwa, i kochaj mnie z litości, skoro inaczej kochać mnie nie możesz.
– Panie margrabio – rzekł cieśla z wylaniem – nie trzeba tak mówić, to niesprawiedliwe!
Ma pan wady, to prawda, kaprysy, jest pan zbyt gwałtowny, ale w gruncie rzeczy wie pan
przecie, że każdy pana szanuje, bo ma pan serce prawe, kocha pan to, co dobre, i nigdy nie
był pan przyczyną niczyjego nieszczęścia; a poza tym miewa pan szlachetne myśli... nie
wszystkie mógł pan zaczerpnąć z książek, one bogatym nieczęsto przychodzą do głowy, a
mogłyby świat uszczęśliwić, gdyby świat się nimi rządził jak pan. Na to jednak nie wystarczy
być uczonym i roztropnym, trzeba bardzo kochać wszystkich ludzi na ziemi i mieć w
piersiach serce, a nie kamień; dlatego właśnie Pan Bóg musiał się wdać w to wszystko. Niech
pan nie mówi, że można pana kochać jedynie przez litość; trzeba tylko chcieć być kochanym,
a na to wystarczyłoby się zmienić, i to bardzo niewiele.
– Co należy więc zrobić, twoim zdaniem?
– Nie odsuwać od siebie tych, którzy się do tego skłaniają.
– A czy ja to kiedy uczyniłem?
– Nawet weźmy choćby mnie, są bowiem inni, których nazwiska nie pozwala pan
wymienić...
– Mów mi o sobie... – rzekł pan de Boisguilbault z pośpiechem, w którym przebijał ból –
albo lepiej... przyjdź do mnie wieczorem na kolację i nocleg. Chciałbym, żebyśmy dziś
jeszcze całkowicie się pogodzili, ale pod pewnymi warunkami, o których ci może powiem, a
które nic nie mają wspólnego z przyczyną naszych niesnasek. Deszcz pada coraz większy i
gałęzie już nas przed nim nie chronią.

180

– Nie, nie przyjdę do pana dziś wieczorem – odparł cieśla – ale odprowadzę pana do
bramy; nadciąga groźna chmura i za chwilę trudno będzie iść. Proszę mnie posłuchać, panie
margrabio, i narzucić na ramiona mój skórzany fartuch; nie jest piękny wprawdzie, ale styka
się tylko z drzewem (mój zawód jest czysty, to mi się zawsze w nim podobało) i nie
przepuszcza wody.
– Przeciwnie, chcę, żebyś to ty go włożył, jesteś zlany potem, a choć uważasz mnie za
starca, i ty nie jesteś młody, mój przyjacielu; no, nie róbmy ceremonii, jestem dobrze odziany,
nie trzeba, żebyś się zaziębił z mego powodu, pamiętaj, że cię dziś uderzyłem.
– Jest pan chytry jak wszyscy diabli, panie margrabio! Chodźmy więc. Nie mówię, żem
młody, choć wiek mi jeszcze zbytnio nie dokucza. Ale czy pan wie, że jestem zaledwie o
dziesięć lat młodszy od pana? Pamięta pan te czasy, kiedy budowałem ten drewniany domek
w parku? Ten szalet szwajcarski, jak go pan nazywa? Przecie to już dziewiętnaście lat minęło
na Święty Jan, jakem wianek zatknął na szczycie.
– Tak, to prawda, dopiero dziewiętnaście lat! Zdawało mi się, że to było dawniej. Zresztą
domek był bardzo solidnie zbudowany i wymaga tylko niewielkiego remontu. Czy chcesz się
go podjąć?
– Czemu nie, jeśli trzeba! Wiele się nad nim swego czasu nabiedziłem. Co się musiałem
naprzypatrywać tym pańskim obrazkom, żeby wypadł jak najpodobniejszy.
– To twoje arcydzieło, a przy tym miałeś doskonałą zabawę.
– Tak, czasem bawiłem się aż za dobrze, a co zanadto, to niezdrowo; ale jeśli pan
przyszedł i powiadał mi: „To nie tak, Janie, pomyliłeś się”, jaki ja byłem wtedy zły!
– Gniewałeś się, małoś mnie nie przepędzał!
– A pan wtedy mi na wszystko pozwalał. Nie uwierzyłbym, że tak długo był pan cierpliwy,
a potem nagle pogniewał się pan na mnie, nie wiadomo o co. No, a co tam trzeba zrobić w
tym drewnianym domku?
– Są takie przeklęte drzwi, co się nie chcą zamykać.
– Drzewo się spaczyło. Kiedy mam przyjść?
– Jutro. Dlatego musisz u mnie przenocować; nie możesz wracać wieczorem do Gargilesse
w taką pogodę.
– To prawda, że ciemno choć oko wykol. Niech pan margrabia uważa, tu rów! Ale żeby
miał nawet jasny ogień lecieć z nieba, wrócę na noc do domu.
– Czekają cię tak ważne sprawy?
– Tak... chcę się zobaczyć z Emilem Cardonnet, mam mu coś do powiedzenia.
– Z Emilem? Widziałeś go dzisiaj?
– Nie, wyszedłem skoro świt, właśnie w jego sprawach. Gdyby pan nie był taki dziwny,
opowiedziałbym to panu, skoro pan już wie, o co chodzi.
– Zdaje się, że Emil nie ma przede mną sekretów, ale jeśli powierzył ci coś więcej niż
mnie, nie chcę o tym wiedzieć.
– Może pan być spokojny, i mnie język nie świerzbi.
– Nie powiesz mi nawet, co się z nim dzieje? Jestem bardzo o niego niespokojny. Miałem
nadzieję, że mnie dziś odwiedzi, i właśnie wyszedłem wieczorem na jego spotkanie.
– Ach, już teraz rozumiem, dlaczego pan, który nigdy nie wychodzi ze swego parku,
zapuścił się tak daleko. Źle pan jednak robi, że chodzi pan na przełaj łąkami. Pełno tam
strumyków, i to wcale niewąskich, choćby i teraz: sam nie wiem, gdzie jesteśmy. Istny potop,
do stu tysięcy diabłów! Była akurat taka sama pogoda tego wieczora, kiedy Emil przyjechał w
te strony. Spotkałem go pod wielkim głazem, gdzie się schronił; nie domyślałem się, że
znajdę tam przyjaciela, prawdziwe ludzkie serce, istny skarb!
– Taki jesteś do niego przywiązany? Emil próbował czasem mówić ze mną o tobie.
– Ale pan nie dał mu dojść do słowa. Domyślałem się tego. Taki sam z niego człowiek jak
pan: nie ma w sercu pychy, gotów zawsze oddać życie lub trzos za nieszczęśliwych. Tylko że
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on nie gniewa się o byle co, a jeśli powie komu dobre słowo, nie ma obawy, żeby go potem
kijem poczęstował.
– Wiem dobrze, że jest lepszy, a zwłaszcza bardziej ode mnie uprzejmy. Jeśli go zobaczysz
dziś wieczór albo jutro rano, daj mi znać, co u niego słychać; powiedz, żeby mnie odwiedził,
całym sercem dzielę z nim jego troski.
– I ja także, choć jestem lepszej myśli niż on i niż pan. Gdybym był jednak taki bogaty jak
pan margrabia...
– Co byś zrobił?
– Nie wiem, ale pieniądze wszystko mogą zdziałać z takimi ludźmi jak stary Cardonnet.
Gdyby pan go wciągnął w jakiś wielki interes, poświęcił kilkaset tysięcy franków, pan, który
ma ze trzy, cztery miliony i jest bezdzietny! On nie jest wcale taki bogaty, jak się zdaje!
Dochody ma może większe; ale funduszem, o ile wiem, rozporządza wcale niewielkim.
– Chciałbyś więc, bym od niego kupił wolność dla Emila?
– Są ludzie, którzy nigdy nic darmo nie dają, lecz sprzedają, to co powinni... Do stu tysięcy
diabłów, wleźliśmy do stawu! Ani kroku dalej! to nie grunt, to woda, poszliśmy zanadto w
prawo. A przecie to nie wino nas zamroczyło! Którędy my stąd wyjdziemy?
– Nie wiem, wyruszyliśmy tak dawno, powinniśmy być już w Boisguilbault.
– Zaraz, zaraz! Zaczynam poznawać drogę – powiedział cieśla. – Tam w tyle coś majaczy
za tym grubym drzewem... poczekajmy, aż zabłyśnie, niech pan dobrze uważa... już! Tak,
wiem teraz. To chatka starej Marlot. Do diabła, tam są chorzy, podobno dwoje dzieci leży na
tyfus! Wszystko jedno, to poczciwa kobieta, a zresztą wiem, że pan u wszystkich swoich
dzierżawców może być pewny dobrego przyjęcia.
– Ta kobieta mieszka u mnie na komornym, o ile się nie mylę.
– I jak mi się zdaje, nie płaci panu zbyt dużo ani zbyt często! No, niech mi pan poda rękę.
– Nie wiedziałem, że jej dzieci są chore – rzekł margrabia wchodząc na podwórze przed
chatą.
– Nic dziwnego, pan prawie nie wychodzi z domu i nie zapuszcza się daleko. Ale inni o
niej pamiętali; widzi pan, stoi tu kariolka i koń dobrze mi znany, to się dla nas doskonale
składa.
– Kto jest ta pani? – zapytał margrabia zaglądając przez okienko chaty.
– Pan jej nie zna? – zapytał cieśla, zdumiony.
– Nie przypominam sobie, bym ją kiedykolwiek widział – odpowiedział pan de
Boisguilbault przyglądając się teraz z większym zaciekawieniem wnętrzu chaty. – To pewnie
jakaś miłosierna osoba, spełnia wobec nieszczęśliwych obowiązki, które ja zaniedbuję.
– To siostra proboszcza z Cuzion – rzekł Jan Jappeloup – zacna dusza, młoda wdowa; jak
pan słusznie mówi, bardzo miłosierna. Niech pan chwilę zaczeka, pójdę ją uprzedzić o
pańskim przybyciu, znam ją, jest trochę nieśmiała...
Wbiegł do chaty, szepnął kilka słów do ucha starej Marlot i Gilberty, którą zaprezentował
jako siostrę proboszcza, po czym wrócił do pana de Boisguilbault i wprowadził go do chaty
mówiąc:
– Proszę wejść, panie margrabio, proszę wejść! Nikt się tu pana nie przestraszy. Chorym
już jest lepiej, a na kominku pali się chrust, będzie się pan mógł osuszyć.
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XIII

NIEOCZEKIWANA KOLACJA

Musiała istotnie być bardzo zła pogoda albo margrabia nieświadomie uległ jakimś
tajemniczym wpływom, zdecydował się bowiem stawić czoła spotkaniu z nieznajomą osobą.
Wszedł i kłaniając się z lękliwą uprzejmością rzekomej wdowie zbliżył się do ognia, do
którego stara dorzuciła z pośpiechem kilka suchych gałęzi, ubolewając nad przemoczonym
ubraniem swego pana.
– Ludzie, czy to możliwe! Ależ się pan margrabia skąpał. Prawdziwie, nie byłabym pana
poznała, żeby Jan mnie nie był uprzedził. Niechże się pan rozgrzeje, panie nasz złociutki, bo
w pańskim wieku można się na śmierć przeziębić!
I poczciwa kobieta myśląc, że swymi ponurymi przepowiedniami okaże troskliwość i
usłużność, a przy tym zmieszana, że przyjmuje u siebie tak dostojnego gościa, tyle dokładała
drew do ognia, że omal nie wznieciła pożaru.
– Nie, moja zacna kobieto – odrzekł margrabia – chodzę zawsze solidnie ubrany, bez
względu na pogodę, i prawie nie poczułem deszczu.
– O, wierzę bardzo, że pan jest dostatnio odziany! – odpowiedziała chcąc mu pochlebić –
przecie pana stać na to...
– Nie o to chodzi – odrzekł margrabia – mówię to tylko dlatego, żebyście się tak nie
krzątali i nie zaniedbywali dla mnie swoich chorych. Jest mi tu bardzo dobrze, życie zaś
takiego jak ja starca jest mniej cenne niż życie dzieci. Czy od dawna chorują?
– Od dwóch tygodni, panie margrabio. Ale najgorsze już przeszło, dzięki Bogu!
– Dlaczego nie przychodzicie do mnie, jeśli kto zachoruje?
– Ach, co znowu, gdzieżbym śmiała! Bałabym się sprawić kłopot panu margrabiemu. My
ludzie prości. Nie potrafimy się wysłowić, wstydzimy się prosić.
– To ja powinienem dowiadywać się o wasze biedy – rzekł margrabia z westchnieniem – i
widzę, że osoby bardziej czynne i bardziej bliźnim oddane mnie w tym ubiegły.
Gilberta usunęła się w głąb pokoju. Oniemiała z przerażenia, nie śmiąc brać udziału w
intrydze cieśli, starała się ukryć za firankami z grubej wełnianej materii, zasłaniającymi łóżko,
na którym leżało młodsze dziecko. Wolała ust nie otwierać i zajęta przyrządzaniem naparu z
ziółek, zakrywała twarz odwróconą do ściany i nasuwała szal na ramiona. Chustka z grubej
czarnej koronki, związana pod brodą, kryła lub co najmniej gasiła nieco złoto jej włosów,
które margrabia mógł był poznać, gdyby kiedykolwiek zauważył ich odcień i przepych. Pan
de Boisguilbault wszakże spotkał zaledwie dwa razy Gilbertę idącą pod rękę z ojcem. Z
daleka już poznał pana Antoniego i odwrócił głowę, a gdy potem mijał ich już z bliska,
zamknął oczy, by nie dojrzeć rysów tego dziewczęcia: lękał się ich widoku. Nie wiedział więc
wcale, jaką ma figurę, jaką twarz, jakie ruchy.
Jan skłamał tak zręcznie i z taką pewnością siebie, że margrabia niczego się nie domyślił.
Za to postać Sylwina Charasson, który przycupnął jak kot w popiele i zasnął głębokim snem,
mogła mu wydać się znana, bowiem paź z Châteaubrun, niepoprawny włóczęga, bywał z
pewnością często przyłapywany pod żywopłotem, kiedy czepiał się obwieszonych owocami
gałęzi; margrabia wszakże tak dalece się o nic nie pytał, przeciwnie, tak usilnie starał się nie
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widzieć ani nie wiedzieć o tym, co działo się poza obrębem jego parku, że nie znał nazwiska
tego chłopca ani nie wiedział, czym się trudni.
Margrabia zatem nic nie podejrzewał, a że przeżycia moralne i fizyczne, jakich doznał w
ciągu wieczoru, sprawiły, że był wylewniejszy niż zazwyczaj, odważył się wodzić wzrokiem
za poruszeniami miłosiernej pani, a nawet zbliżyć się do niej, by zadać jej kilka pytań
dotyczących chorych dzieci. Pewna powściągliwość, a nawet chłód tej opiekunki ubogich
budziły w nim szczególny szacunek; uważał to za dowód szlachetnych uczuć i dobrego
smaku, że zamiast chwalić się przed nim dobrymi uczynkami, zdawała się zmieszana, a nawet
trochę niezadowolona, że ją zaskoczono w chwili, gdy pełniła obowiązki siostry miłosierdzia.
Gilberta w takim była strachu, by pan Boisguilbault jej nie poznał, że bała się odezwać, tak
jakby głos jej nie był równie obcy margrabiemu jak rysy, toteż czekała, aż wieśniaczka
odpowie na jego pytania. Lecz Jan, w obawie, że stara nie potrafi odegrać narzuconej roli i
jakimś niezręcznym słowem zdradzi incognito Gilberty, zasłaniał ją sobą i odsuwał w stronę
komina, groźnie łypiąc na nią oczami, ilekroć pan Boisguilbault się odwrócił. Stara Marlot,
drżąc cała i nic nie rozumiejąc co się u niej dzieje, nie wiedziała, kogo słuchać, i modliła się
w duchu, by deszcz przestał padać i nowi goście uwolnili ją od swojej obecności.
Wreszcie Gilberta, ośmielona łagodnym głosem i dwornymi manierami margrabiego,
zaczęła mu odpowiadać, a gdy nie przestawał oskarżać się o niedbalstwo, odezwała się:
– Słyszałam, panie margrabio, że jest pan delikatnego zdrowia i dużo czasu poświęca
lekturze. Rozumiem, że zajęcia pańskie nie pozwalają na spełnianie tylu tak różnorodnych
obowiązków. Ja nie mam nic lepszego do roboty, mieszkam zaś tak blisko, że nie widzę w
tym wielkiej zasługi, jeśli pielęgnuję chorych w naszej parafii.
To mówiąc spojrzała na Jana, jakby chcąc zwrócić jego uwagę, że weszła wreszcie w
swoją rolę, i cieśla Jan dodał czym prędzej, aby nadać jeszcze większego znaczenia słowom
tej miłosiernej osoby:
– To zresztą konieczność i obowiązek, gdy się zajmuje podobne stanowisko. Gdyby siostra
proboszcza nie troszczyła się o biednych, któż inny by to uczynił?
– Byłbym w większej zgodzie z moim sumieniem – rzekł margrabia – gdyby pani
zechciała zwracać się do mnie, ilekroć zaniedbałbym swoje obowiązki lub był ich
nieświadom. To, czego nie potrafi dokonać mój zapał, zdołają może uczynić moje dobre
chęci; podczas więc gdy pani przypadałoby szlachetniejsze, a zarazem trudniejsze zadanie
własnoręcznego pielęgnowania chorych, ja mógłbym zasilać pieniężnie zbyt szczupłe środki,
którymi rozporządza na ten cel ksiądz proboszcz. Niech pani pozwoli mi przyłączyć się do jej
dobrych uczynków, błagam panią o to, albo jeśli nie chce pani mi uczynić tego zaszczytu,
niechże pani kieruje do mnie swoich biednych. Zwykłe polecenie pani będzie dla mnie święte.
– Wiem, że to zbyteczne, panie margrabio – odpowiedziała Gilberta – i że pan pomaga
biednym znacznie więcej, niż to jest w mojej mocy.
– Wszak widzi pani, że tak nie jest, skoro znalazłem się tu przypadkiem, pani zaś przybyła
umyślnie.
– Ależ nie, nie byłabym się domyśliła, że jestem tu potrzebna – broniła się Gilberta – to ta
biedna kobieta po mnie przyszła, inaczej mogłam była tak samo nie wiedzieć o niczym.
– Chce pani na próżno zmniejszyć swoje zasługi, by złagodzić moje błędy. Po panią
przychodzą, do mnie zaś zwrócić się nie śmią; to potępienie dla mnie, chluba zaś dla pani.
– Do licha, Gilberto – szepnął cieśla dziewczynie, biorąc ją na stronę – coś mi się zdaje, że
robisz cuda i że potrafiłabyś oswoić starego puszczyka, gdybyś miała tylko więcej odwagi.
„Co tu gadać”, jak powiada Janilla, wszystko idzie gładko i byleś tylko postępowała i mówiła
tak jak ja, ręczę ci, że pogodziłabyś go ze swoim ojcem.
– Gdybym mogła! Ale, niestety, ojciec kazał mi przyrzec, a nawet przysiąc, że nigdy nawet
tego nie spróbuję.
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– A jednak pragnie jak zbawienia, żeby się to stało. Wiesz, dlaczego kazał ci przysięgać?
Bo zdawało mu się niemożliwe to, co dziś jest całkiem wykonalne... może już jutro nie, ale
dziś wieczór... Trzeba kuć żelazo, póki gorące, a widzisz chyba, że zaszła nie byle jaka
zmiana, skorośmy tu razem przyszli i skoro rozmawia ze mną po przyjacielsku.
– W jaki sposób dokonał się ten cud?
– To jego laska dokonała tego cudu na moich plecach... opowiem ci to później.
Tymczasem trzeba, żebyś była uprzejma, dość śmiała, dowcipna, słowem, abyś starała się być
dziś we wszystkim podobna do twego przyjaciela Jana. Uwaga! Zaczynam!
I oddaliwszy się raptem od Gilberty, Jan zbliżył się do margrabiego.
– Czy wie pan – rzekł – co mi ta zacna pani powiedziała na ucho? Że chce pana koniecznie
odwieźć do domu swoim wózkiem. Nie może pan przecie tego odmówić damie, panie
margrabio; powiada, że drogi się zanadto popsuły, by pan mógł wracać pieszo, że pan zbyt
silnie przemókł, by czekać, aż przyślą po pana powóz, ona zaś ma kabriolet i dobrego konia,
prawdziwą księżowską szkapę, która się o nic nie gniewa, niczemu nie dziwi i dość szybko
biega, jeśli czuje nad sobą silną rękę i tęgi bat. Za kwadrans będzie pan w domu, a piechotą
musiałby pan co najmniej godzinę brnąć po błocie i kamieniach.
Pan de Boisguilbault serdecznie dziękował pięknej wdowie, lecz nie chciał przyjąć
propozycji; Gilberta jednak nalegała z nieprzepartym wdziękiem.
– Błagam pana, panie margrabio – powiedziała zwracając ku niemu swe piękne oczy
jeszcze trochę wystraszone, jak oczy na pół oswojonej gołąbki – niech mi pan nie robi
przykrości odmową; kariolka moja jest brzydka, uboga i zabłocona, koń mój tak samo, ale i
jedno, i drugie nie zawiedzie. Umiem dobrze powozić, a Jan będzie mi towarzyszył.
– Ale ten objazd zajmie pani zbyt wiele czasu – rzekł margrabia – w domu będą o panią
niespokojni.
– Nie – wtrącił się Jan – jest tu paź księdza proboszcza, służy mu do mszy i dzwoni na
dzwonnicy; ten hultaj ma zdrowe nogi, dobre oczy i jak żaba nie boi się wody. Ma na nogach
dębowe saboty, trochę mocniejsze od pańskich, i przeleci stąd do Cuzion równie szybko jak
piła przez sosnową deskę. Powie, że nie mają się czego niepokoić, że pani przebywa w
dobrym towarzystwie i że stary Jan odprowadzi ją do domu. A więc, postanowione! Słuchaj,
ty śpiochu – rzucił Sylwinowi, który ziewał tak szeroko, że mało sobie szczęki nie zwichnął, i
gapił się na pana de Boisguilbault wytrzeszczonymi oczami – chodź ze mną, może się trochę
rozczmuchasz na świeżym powietrzu, wskażę ci, którędy masz iść.
Wyciągnął, wyniósł prawie, Sylwina o kilka kroków od chaty i tam, zarzuciwszy mu na
ramiona skórzany fartuch, powiedział targając go mocno za uszy, by dotrze zapamiętał jego
słowa:
– Leć do Châteaubrun i powiedz panu Antoniemu, że Gilberta jedzie ze mną do
Boisguilbault; żeby siedział cicho, że wszystko jest w porządku i że nie trzeba się niepokoić,
nawet gdyby miała na noc nie wrócić. Słyszałeś? zrozumiałeś?
– Słyszałem, ale nic nie rozumiem – odpowiedział Sylwin. – Dajcież spokój moim uszom,
stary, niegodziwy Janie!
– Jeszcze lepiej ci ich natrę, jeśli się będziesz mądrzył, a jak źle załatwisz moje polecenie,
urwę ci je ze wszystkim jutro rano.
– Już usłyszałem, wystarczy, puśćcie mnie!
– A jeśli gdzie zabałamucisz po drodze, biada ci!
– Akurat! chciałoby się komu zabałamucić na taką pogodę?
– A jeśli zgubisz moją koźlą skórę...
– Nie ma głupich! Zawszeć mi ona nie zawadzi!
I chłopiec pobiegł w stronę ruin zamku, instynktem kierując się w ciemnościach jak kot.
– A teraz – powiedział Jan wyprowadzając starą klacz i „taczki” spod szopy – pokażemy,
co potrafimy, moja poczciwa Latarnio! Ach, to ty Fanfaronie, nie gniewaj się, to ja!
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Towarzyszyłeś swojej pani, doskonale, lecz pan margrabia, który nigdy nie patrzy na ludzi,
patrzy czasem na psy i mógłby cię poznać. Zrób mi więc tę przyjemność i leć za twoim
przyjacielem Charasson. Wrócisz teraz do domu na piechotę, choć mi bardzo przykro.
Smagnął przy tym dwa razy batem biedne psisko, aż pomknęło co sił w nogach za
Sylwinem.
– Panie margrabio, czekam! – krzyknął cieśla.
Margrabia, ulegając prośbom Gilberty, wsiadł do „taczek”, gdzie zajął miejsce pomiędzy
nią a Janem Jappeloup.
Gwiazdy na niebie nie dostrzegły tego dziwnego zbliżenia, gdyż oblicze ich przesłaniały
gęste chmury, zaś stara Marlot, jedyny świadek tej niezwykłej przygody, zbyt wiele miała na
głowie, by bawić się w długie komentarze. Margrabia, opuszczając progi jej domu, wsunął jej
do ręki swoją sakiewkę, toteż wdowa strawiła całą noc na liczeniu zawartych w niej
błyszczących monet oraz na pielęgnowaniu dzieci, powtarzając przy tym w duchu: „Kochana
ta panienka, to ona nam przyniosła szczęście!”
Margrabia ujął lejce, nie chcąc, by jego miła towarzyszka trudziła się powożeniem. Jan
uzbroił się w bat, aby silną ręką pobudzać zapał starej Latarni, Gilberta, którą Janilla w
przewidywaniu burzy zaopatrzyła w duży parasol i stary płaszcz ojca, wyprawiając ją na
miłosierną wędrówkę, starała się osłonić swych towarzyszy przed deszczem. Wiatr usiłował
zedrzeć płaszcz margrabiemu, jedną ręką więc przytrzymywała go na ramionach pana de
Boisguilbault, w drugiej zaś z całych sił ściskała parasol, by z troskliwością córki osłaniać
głowę starca. Margrabia był tak wzruszony jej serdeczną opieką, że zapomniał o nieśmiałości
i wyrażał jej swą wdzięczność w słowach tak tkliwych, na jakie tylko pozwalał mu szacunek
należny młodej damie. Gilberta drżała na myśl, że lada chwila owa sympatia może przemienić
się w nienawiść, stary Jan zaś śmiał się pod wąsem, polecając wszystko Opatrzności.
Choć była zaledwie dziewiąta wieczór, wszyscy już spali w zamku Boisguilbault, kiedy
nasi podróżni tam dotarli. Nikt ze służby, oprócz starego Marcina, nie troszczył się nigdy o
swego pana po zachodzie słońca, a tego wieczora Marcin zamknął bramę parku wiedząc, że
margrabia wszedł do szwajcarskiego domku, i nie domyślał się nawet, iż jego pan wyszedł i
jedzie teraz przez pola, smagany deszczem i piorunami, w towarzystwie starego cieśli i
młodej panny.
Jan nie miał ochoty wjeżdżać w bramę dziedzińca pałacowego razem z Gilbertą, było
bowiem rzeczą niemożliwą, by mieszkając tak blisko Châteaubrun ktoś ze służby, jeśli nie
wszyscy, nie znał twarzyczki tej ślicznej panny, a pierwszy okrzyk mógłby ją zdradzić.
Tymczasem deszcz padał nieprzerwanie i nie było żadnej racji, by margrabia i Gilberta
wysiedli przed bocznym wejściem, zwłaszcza że pan de Boisguilbault nalegał koniecznie, by
jego towarzysze wstąpili do niego i siedząc przy kominku doczekali się końca ulewy, tak
długotrwałej i tak przejmującej. Jan miał szaloną ochotę skorzystać ze sposobności i
przedłużyć to zbliżenie, ale Gilberta odmawiała uparcie; lękiem przejmowała ją myśl wejścia
pod dach ponurej siedziby margrabiów de Boisguilbault – było to niewątpliwie bardzo
niebezpieczne.
Na szczęście dziwaczne obyczaje margrabiego uniemożliwiły mu teraz wstęp do własnego
pałacu. Na próżno szarpał kilkakrotnie dzwonek, wiatr wył wściekle i unosił dźwięki w dal.
Nikt ze służby, czy to męskiej, czy żeńskiej, nie sypiał w tym skrzydle, panowała tam stale
straszliwa pustka, zaś stary Marcin, dla którego jedynie zrobiono wyjątek od powszechnej
reguły, był zbyt głuchy, aby usłyszeć głos dzwonka, a nawet huk piorunu.
Pan de Boisguilbault, wielce strapiony, że nie może okazać gościnności, która w tym
wypadku była jego obowiązkiem, i bardzo zły na siebie, że nie przewidział tego, co się stało,
omal nie uniósł się gniewem na nowo, tym razem na starego Marcina, który kładł się o
zachodzie słońca.
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– Widzę – rzekł – że muszę się wyrzec myśli dostania się do własnego domu, musiałbym
chyba mieć armatę, by go zdobyć szturmem, inaczej nie zdołam obudzić nikogo; ale jeśli pani
nie lęka się odwiedzić celi anachorety, mam gdzie indziej schronienie, od którego klucz noszę
stale przy sobie, będziemy tam mogli ogrzać się i odpocząć.
To mówiąc zawrócił konia w stronę parku, zsiadł z kariolki przed bramą, otworzył ją
własnoręcznie i wprowadził tam zaprząg wiodąc Latarnię za lejce, podczas gdy Jan ściskał
ramię drżącej ze strachu Gilberty, by ją nakłonić do zaryzykowania przygody.
– Jak mi Bóg miły! – rzekł półgłosem – prowadzi nas do swego drewnianego domku, gdzie
spędza noce na wywoływaniu diabła. Bądź spokojna, Gilberto, jestem przy tobie i dziś
właśnie wyrzucimy tu za drzwi szatana.
Pan de Boisguilbault zamknął bramę parku, kazał cieśli prowadzić konia i iść za sobą krok
w krok aż do szopy ogrodnika, gdzie Emil często stawiał Kruka, jeśli przyjeżdżał późno lub
miał zamiar dłużej pozostać; i podczas gdy Jan krzątał się, by wprowadzić pod dach biedną
Latarnię i „taczki” pana Antoniego, margrabia ofiarował ramię Gilbercie mówiąc:
– Przykro mi, że będzie pani musiała przejść kilka kroków po piasku, ale nie zdąży pani
przemoczyć obuwia, gdyż moja pustelnia jest tuż za tą skałą.
Dreszcz przeszył Gilbertę od stóp do głów, kiedy wchodziła pod dach szwajcarskiego
domku, sama z tym dziwnym starcem, którego zawsze uważała za obłąkanego, a który teraz
wiódł jaw zupełne ciemności. Uspokoiła się jednak trochę, gdy otworzył drugie z kolei drzwi
i gdy zobaczyła przedpokój oświetlony lampą umieszczoną w ozdobionej kwiatami niszy.
Podobała się jej ta na pozór skromna, w sielskim stylu utrzymana siedziba, w istocie tak
wytworna i wygodna; młodej wyobraźni dziewczęcia rozmiłowanego w poetyckiej prostocie
zdało się, że trafiła do jakiegoś pałacu, o którym nieraz marzyła.
Od czasu kiedy Emil został dopuszczony do tajemniczej chatki, wprowadzono tam znaczne
ulepszenia. Nasz bohater wytłumaczył staruszkowi, że ascetyczne obyczaje, którymi tenże
chciał wyrazić protest przeciwko własnemu bogactwu, są zbyt uciążliwe dla człowieka w jego
wieku; i choć pan de Boisguilbault nie cierpiał jeszcze na żadną poważniejszą dolegliwość,
przyznawał, że mróz dawał mu się w zimie dotkliwie we znaki. Emil przyniósł własnoręcznie
ze starego pałacu dywany, obicia, grube zasłony do okien i wygodne meble; palił często w
obszernym piecu, by zwalczyć wilgoć dżdżystych nocy, i margrabia poddał się rozkoszy, że
ktoś się o niego troszczy – rozkoszy ściśle duchowej, znajdował w tym bowiem dowód
przywiązania oraz serdecznej i czułej troski. Młodzieniec przystroił także pokój, w którym
margrabia jadał z nim często wieczorny posiłek. Pokój ten przypominał teraz wyglądem
salonik. Gilberta z zachwytem po raz pierwszy w życiu zagłębiła drobne stopy we wspaniałą
niedźwiedzią skórę i podziwiała stojące na marmurowej konsoli piękne wazony ze starej
sewrskiej porcelany, a w nich egzotyczne kwiaty.
Kominek, wypełniony dobrze wysuszonymi szyszkami, zapłonął jak za dotknięciem
różdżki czarodziejskiej, gdy tylko margrabia wrzucił doń arkusz zapalonego papieru, świece
zaś odbite w lustrze, oprawnym w powyginane i oryginalnie rzeźbione dębowe ramy,
napełniały pokój światłem olśniewającym oczy dziewczęcia, nawykłego do biednej, małej
lampki, której Janilla – na podobieństwo panien mądrych z Biblii – skąpiła oleju.
Pan de Boisguilbault po raz pierwszy w życiu z pewną kokieterią robił honory domu tak
miłemu gościowi. Patrzył z naiwnym zadowoleniem, jak Gilberta przygląda się jego kwiatom
i jak je podziwia, przyrzekł więc, że nazajutrz dostanie wszystkie oczka i wszystkie nasiona,
aby wzbogacić ogród „plebanii”. Wstąpiła w niego na chwilę młodzieńcza energia, dreptał na
wszystkie strony, wyszukując różne ciekawostki, które przywiózł z podróży do Szwajcarii, i
ofiarowywał je Gilbercie z dziecięcą radością; a że odmawiała czerwieniąc się i nie chciała
nic przyjąć, wziął koszyczek, w którym przywiozła soki i konfitury dla swoich chorych, i
napełnił go drewnianymi wycinanymi cackami z Fryburga, okazami kryształów górskich,
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pierścionkami i pieczątkami zdobnymi w agaty i krwawniki; wreszcie wyjął wszystkie kwiaty
z wazonów i ułożył z nich ogromny bukiet, najzręczniej, jak umiał.
Wzruszający wdzięk, z jakim Gilberta, skonfundowana, dziękowała starcowi, jej naiwne
pytania o podróż do Szwajcarii, o której pan de Boisguilbault zachował entuzjastyczne
wspomnienia (wyrażone w nieco zbyt klasycznej formie), zainteresowanie, z jakim go
słuchała, jej roztropne uwagi, wygłaszane z chwilą gdy zdołała opanować nieśmiałość,
czarodziejskie brzmienie jej głosu, maniery pełne dystynkcji, prostoty i naturalności, zupełny
brak kokieterii, a przy tym jakaś mieszanina lęku i zapału, rozlana w jej rysach i spojrzeniu, a
potęgująca jeszcze jej urodę; zaróżowione policzki, oczy, którym zmieszanie i emocja
nadawały wilgotnego blasku, pierś falująca jakimś dziwnym lękiem, uśmiech anielski,
zdający się prosić o przebaczenie lub o opiekę – wszystko to razem tak silnie podziałało na
margrabiego i wkrótce tak nim owładnęło, że poczuł się nagle przejęty aż do głębi miłością,
uczuciem zdrowym, nie jakąś wstrętną żądzą starca, wywołaną jej młodością i urodą, miłością
ojca do czystego i czarującego dziecka. Kiedy więc cieśla z kolei przestąpił próg chaty, był
olśniony i zachwycony, że znalazł się w pokoju tak jasnym i ciepłym; zdawało mu się, że śni,
kiedy usłyszał, jak pan de Boisguilbault mówi do Gilberty:
– Niechże pani przysunie nogi do ognia, moje drogie dziecko, drżę na myśl, że mogła się
pani dziś zaziębić, do końca życia bym sobie tego nie darował!
Po czym w porywie jakiejś niezwykłej wylewności margrabia odwrócił się do cieśli i
podając mu rękę rzekł:
– Podejdź bliżej, usiądź i ty razem z nami przy ogniu. Biedny Janie, byłeś tak lekko ubrany
i przemokłeś do nitki! I to znów ja jestem tego przyczyną, bo gdyby nie to, że chciałeś mnie
odprowadzić, byłbyś wstąpił na folwark i siedział tam dotąd, a przede wszystkim zjadłbyś
kolację, jesteś przecie na czczo!... Co tu zrobić, żeby ci dać coś do zjedzenia? Ręczę, że
umierasz z głodu!
– Mówiąc szczerze, panie margrabio – odrzekł cieśla z uśmiechem, zagłębiając saboty w
gorącym popiele – nic sobie nie robię z deszczu, ale pościć nie lubię. Pański drewniany
domek diablo wypiękniał, od czasu jak go wykończyłem, ale gdyby tak w jednej z tych szaf,
do których wstawiałem półki, znalazł się kawałek chleba... wydałby mi się jeszcze ładniejszy.
Od południa aż do samej nocy ścinałem drzewa jak opętany, a teraz czuję się słaby jak
mucha.
– Ach, prawda – wykrzyknął pan de Boisguilbault – i ja przecież nie jadłem kolacji i
jestem pewien, że coś tam jest, tylko nie wiem gdzie! Szukajmy, szukajmy, a znajdziemy!
– „Kołaczcie, a będzie wam otworzone” – odparł wesoło cieśla i szarpnął drzwi w głębi
pokoju.
– Nie tu, Janie – żywo wykrzyknął margrabia – tam są tylko książki!
– Ach, to te drzwi, co się nie chcą zamykać! – mówił dalej Jan – zaraz mi w rękę popadły.
Jutro je naprawię! Trzeba tylko górą trochę przyheblować, żeby rygle trafiły na miejsce. Jak
to, pański stary Marcin nie mógł sobie z tym poradzić? On zawsze był taki jakiś niezdarzony i
nieporadny, poczciwa dusza!
Jan, który miał więcej siły niż obaj staruszkowie z Boisguilbault, zamknął drzwi. Żadna
myśl podejrzliwa nie przemknęła mu przez głowę; margrabia był mu za to wdzięczny, gdyż
przyglądał mu się bacznie, a nawet z pewnym niepokojem, póki cieśla trzymał rękę na
klamce.
– Zwykle stawiają tu nakryty stolik – powiedział pan de Boisguilbault – nie rozumiem, co
się mogło stać, chyba że Marcin o mnie dziś zapomniał.
O nie, stary mechanizm jego mózgu z pewnością nie zawiódł, chyba że pan zapomniał go
nakręcić – odrzekł cieśla przypominając sobie z przyjemnością wszystkie szczegóły trybu
życia margrabiego, tak dobrze niegdyś mu znane – ale co tam stoi za parawanem? A nie
mówiłem? Są to, zdaje się, jakieś frykasy, ale jak dla mnie, trochę za lekkie.
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To mówiąc złożył parawan i odsłonił stoliczek, na którym stała galantyna z indyka, bułka,
talerz poziomek i butelka wina bordeaux.
– Poczęstunek jak stworzony dla damy, panie margrabio!
– Ach, gdybym wiedział, że pani nie pogardzi moją skromną kolacją! – rzekł margrabia
przysuwając Gilbercie stoliczek.
– A dlaczegoby miała pogardzić? – odparł Jan śmiejąc się ironicznie. – Mogę się założyć,
że ta zacna dusza pomyślała najpierw o innych, a nie o tym, żeby się sama pożywić. Może
więc pani zje trochę poziomek, pan margrabia to białe mięso, a mnie wystarczy chleb i
szklanka tego ciemnego wina.
– Będziemy jedli tak, jak powinni jeść wszyscy ludzie – odpowiedział margrabia – każde
wedle chęci, i jestem pewien, że doświadczenie nas przekona, iż zbyt duża cząstka,
przeznaczona dla jednego, starczy dla kilku. Niech mi więc pani nie odmawia tego szczęścia,
bym mógł jej usłużyć.
– Wcale nie jestem głodna – powiedziała Gilberta. (Od kilku dni była zbyt przygnębiona i
niespokojna, by mieć apetyt.) – Chcąc jednak dać dobry przykład, będę udawała, że i ja jem
kolację.
Pan de Boisguilbault usiadł przy niej i służył jej gorliwie. Jan oświadczył, że jest zanadto
ubłocony, by zasiąść razem z nimi, kiedy zaś margrabia nalegał, przyznał się, że byłoby mu
niewygodnie w tak miękkich i głębokich fotelach. Znalazł drewniany zydel, pozostałość
prostego umeblowania wiejskiej chaty, i umieściwszy się pod okapem kominka, by wysuszyć
się od stóp do głów, począł zajadać, aż mu się uszy trzęsły. Nie miał krzywdy, gdyż Gilberta
zaledwie skosztowała poziomek, margrabia zaś był niezwykle powściągliwy w jedzeniu.
Zresztą, choćby nawet odczuwał apetyt większy niż zazwyczaj, byłby sobie chętnie od ust
odjął, by uraczyć człowieka, którego przed dwiema godzinami uderzył, a który mu przebaczył
z tak szczerego serca.
Chłop jada powoli i w milczeniu; nie jest to dla niego zaspokojenie przelotnego kaprysu,
lecz pewnego rodzaju obrządek, bowiem godzina posiłku jest równocześnie w pracowitym
dniu godziną wypoczynku i rozmyślania. Jappeloup spoważniał więc bardzo krając chleb na
drobne kawałki i patrząc, jak szyszki płoną na kominku. Pan de Boisguilbault wyczerpał
również w rozmowie z Gilbertą niemal wszystko, co można powiedzieć osobie, której się
prawie nie zna, i powrócił znów do zwykłej małomówności, ona zaś, zmęczona kilku
bezsennymi i przepłakanymi nocami, czuła, że ciepło bijące od ognia, po panującym na
dworze chłodzie, pogrąża ją w nieposkromioną senność. Walczyła z nią, póki mogła, ale
biedne dziecko, równie jak cieśla, nie nawykło do miękkich foteli, futrzanych dywanów i
blasku świec. Starając się odpowiadać z uśmiechem na coraz rzadsze słowa margrabiego,
czuła się jak zahipnotyzowana; jej śliczna główka opadała zwolna na oparcie fotela, zgrabna
nóżka wyciągnęła się w stronę ognia i nagle równy i czysty jej oddech zdradził, że sen odniósł
zwycięstwo nad wolą.
Pan de Boisguilbault widząc, że cieśla pogrążył się w zadumę, odważył się wpatrzyć w
rysy Gilberty z większą niż dotąd uwagą. Przeszył go dreszcz, kiedy dojrzał pod czarną,
zsuniętą z głowy koronką olśniewający przepych jej złotych włosów. Z tej kontemplacji
wyrwał go jednak głos cieśli, który powiedział po cichu:
– Panie margrabio, założyłbym się, że pan się nie domyśla tego, co panu wyjawię. Niech
pan się dobrze przyjrzy tej pięknej damie, a wtedy powiem panu, kto to jest!
Pan de Boisguilbault zbladł i spojrzał na cieślę przerażonymi oczami.
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XIV

NIEPEWNOŚĆ

– No co, panie margrabio, nie napatrzył się pan jeszcze? – mówił dalej cieśla z miną
przebiegłą i zadowoloną – nie potrafi pan sam odgadnąć, co powinno pana najbardziej
zainteresować w tej młodej damie?
Pan de Boisguilbault wstał i zaraz opadł znów na krzesło. Promień światła przeszył
wreszcie jego umysł, a domyślność, tak długo uśpiona, posunęła się nagle dalej, niżby Jan
tego pragnął. Margrabia sądził, że zgadł, i wykrzyknął gwałtownie:
– Nie pozostanie tu ani chwili dłużej!
Gilberta, przestraszona, zerwała się na równe nogi i ujrzała przed sobą gniewną twarz
margrabiego; zdawało się jej, że wszystko stracone, i pomyślała z rozpaczą, iż zamiast zbliżyć
ojca do pana de Boisguilbault, stała się przyczyną jeszcze głębszej niechęci. Pragnęła już
tylko wziąć całą winę na siebie i wyprosić przebaczenie dla pana Antoniego. Padła na kolana
jak wdzięczny kwiat złamany burzą, ujęła drżącą dłoń margrabiego i – zbyt wzruszona, aby
przemówić – oparła na jego ramieniu swe czoło powleczone śmiertelną bladością.
– Co to, co to! – wykrzyknął cieśla chwytając drugą rękę margrabiego i potrząsając nią z
całych sił. – Jak pan mógł tak nastraszyć to biedne dziecko? Czy ulega pan znów kaprysom?
Czy mam się w końcu rozgniewać?
– Kto to jest? – ciągnął dalej margrabia próbując odepchnąć Gilbertę, ogarnął go jednak
taki bezwład, że zawiodły go siły – powiedz mi, kto to jest, muszę wiedzieć!
– Pan margrabia wie doskonale, przecieśmy panu powiedzieli – odparł Jan wzruszając
ramionami – to siostra tutejszego proboszcza, nie posiada ani majątku, ani nazwiska. Czy
dlatego mówi pan do niej tak cierpkim tonem? Czy chce pan, żeby domyśliła się tego, co ja
wiem o panu? Niech pan stara się pohamować wobec niej swoją porywczość. Widzi pan
przecie, że pańskie srogie miny ją przerażają, jest po prostu chora ze strachu! Dziwny to
sposób okazywania, że pan rad ją widzi u siebie, uhonorowania jej we własnym domu! Nie
mogła się wcale tego spodziewać po wyświadczeniu panu tylu grzeczności, a co najgorsze,
nie potrafię jej wytłumaczyć, do kogo pan ma żal, bo sam na razie nic z tego nie rozumiem!
– Nie wiem, czy sobie ze mnie kpisz – rzekł margrabia, poruszony – ani coś chciał mi
przed chwilą powiedzieć.
– Coś, co by panu zrobiło przyjemność, ale czego panu nie powiem, bo pan już nie panuje
nad sobą.
– Mów, Janie! Tłumacz się jaśniej, nie mogę znieść tej niepewności!
– I ja także nie mogę znieść tego dłużej – oświadczyła Gilberta i wybuchnęła płaczem. –
Janie, nie wiem, coś powiedział lub chciał o mnie powiedzieć, nie rozumiem, co to wszystko
znaczy, ale czuję, że nie mogę ani chwili dłużej pozostać w tym domu, chodźmy stąd!
– Nie... nie... – z wahaniem protestował margrabia, zawstydzony – deszcz nie przestał
padać, pogoda okropna, nie mogę pozwolić, byście już odjeżdżali.
– A dlaczego chciał ją pan wypędzić przed chwilą? – zapytał Jan z pogardliwym
spokojem. – Któż zrozumie pańskie kaprysy? Ja daję za wygraną i odjeżdżam.
– Nie zostanę tu bez ciebie! – wykrzyknęła Gilberta wstając z fotela i biegnąc za cieślą,
który udawał, że wychodzi.
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– Mościa panno... lub mościa pani – rzekł pan de Boisguilbault zatrzymując ich oboje –
racz pani mnie wysłuchać, a jeśli nieznane są pani przyczyny mego wzruszenia, zechciej mi
wybaczyć, pani może się ono wydawać śmieszne, lecz dla mnie, proszę mi wierzyć, jest ono
bardzo bolesne! Należy się jednak pani wyjaśnienie. Dano mi przed chwilą do zrozumienia,
że nie jest pani osobą, za którą ją miałem... lecz inną, której nie chcę ani znać, ani widzieć na
oczy... Mój Boże! Nie wiem, jak pani to powiedzieć... Albo mnie pani zbyt dobrze zrozumie,
albo wcale zrozumieć nie zdoła!
– A więc wiem wreszcie, o co panu chodzi! – wtrącił się przebiegły cieśla – i zaraz
wyjaśnię pani to, czego pan jej wytłumaczyć nie potrafi. Pani Różo – dodał zwracając się do
Gilberty i nadając jej śmiało imię siostry proboszcza z Cuzion – zna pani pannę Gilbertę de
Châteaubrun, swoją młodą sąsiadkę? Okazuje się, że pan margrabia ma do niej jakiś głęboki
żal, musiała go widać ciężko obrazić, a że chciałem mu coś powiedzieć o pani i o panu
Emilu...
– Co ty mówisz? – wykrzyknął margrabia – o Emilu?
– To nie pańska sprawa – ciągnął dalej Jan – nic panu już więcej nie powiem, mówię do
pani Róży... tak, do pani Róży. Pan de Boisguilbault nienawidzi panny Gilberty, wyobraził
sobie, że to może być ona, i dlatego chciał panią wyrzucić z domu, i to raczej oknem niż
drzwiami...
Odgrywanie tej dziwnej i bezczelnej komedii przejmowało Gilbertę nieprzepartą odrazą;
poczuła nagle tak żywe współczucie dla margrabiego, że wyrzucała sobie, iż nadużyła jego
łatwowierności i naraziła na wzruszenia równie bolesne dla niego, jak dla niej. Postanowiła
powoli wyprowadzić go z błędu, być odważniejszą niż jej krotochwilny wspólnik, stawić
czoło następstwom, jakie pociągnąłby za sobą niechybnie gniew pana de Boisguilbault.
– We wszystkim, co tu słyszę – zaczęła ze szlachetnym spokojem – tkwi, w każdym razie
dla mnie, jakaś zagadka. Nie mogę uwierzyć, by człowiek tak sprawiedliwy i godny
szacunku, jak pan de Boisguilbault, mógł potępić Gilbertę de Châteaubrun. Ponieważ nie
słyszałam o niej nic takiego, co mogłoby usprawiedliwić podobną opinię, a zależy mi na tym,
żeby się dowiedzieć, co mam o niej myśleć, błagam więc, niech pan margrabia powie mi
wszystko, co jej zarzuca, by dać jej chociaż możność oczyszczenia się z zarzutów przed
uczciwymi ludźmi, którzy ją znają.
– Pragnąłbym – rzekł margrabia z głębokim westchnieniem – by nazwisko de Châteaubrun
nie było przy mnie wymawiane...
– Jest to zatem nazwisko napiętnowane hańbą? – zapytała Gilberta w odruchu
nieposkromionej dumy.
– Nie... nie... nigdy tego nie powiedziałem – odparł margrabia, którego gniew gasł równie
szybko, jak się zapalał. – Nikogo nie oskarżam, nikomu nic nie zarzucam. Jestem poróżniony
z osobą, o której mowa, nie chcę, by o niej przy mnie wspominano, lecz sam również nigdy
nie wymieniam jej nazwiska... po co więc zadawać mi zbędne pytania?
– Zbędne pytania! – powtórzyła Gilberta. – Nie powinien pan zbyt pochopnie jej sądzić,
panie margrabio. Dziwna to rzecz, by człowiek taki jak pan poróżnił się z młodą osobą, której
nie zna wcale, której może nawet nigdy nie widział. Musiała zatem popełnić jakiś czyn
niegodny lub niecnie pana spotwarzyła; to właśnie chciałabym usłyszeć i błagam, by mi pan
to powiedział, abym, w razie gdyby Gilberta de Châteaubrun nie zasługiwała ani na szacunek,
ani na zaufanie, mogła uniknąć zetknięcia z osobą tak niebezpieczną.
– To rozumiem, to są mądre słowa! – wykrzyknął Jan klaszcząc w dłonie. – Jako żywo, rad
bym i ja wiedzieć, co o niej myśleć, bo ostatecznie ta Gilberta wyrządziła mi wiele dobrego:
poiła mnie i karmiła, kiedy byłem głodny i spragniony; przędła wełnę, by mnie przyodziać,
kiedy marzłem. Widziałem, że jest zawsze miłosierna, łagodna, oddana rodzicom; słowem,
mam ją za dziewczynę uczciwą, jakich mało! Jednakże gdyby popełniła jakiś grzech
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hańbiący, wstydziłbym się, że jej cokolwiek zawdzięczam, i nie chciałbym na przyszłość nic
od niej przyjąć.
– To twoje głupie gadanie wywołało tę niepotrzebną debatę! – rzekł margrabia do cieśli. –
Skąd ci przyszły do głowy te wszystkie brednie, które mnie teraz przypisujesz? Poróżniłem
się z ojcem tej młodej osoby, dzielą nas dawne niesnaski, nie zaś z dzieckiem, którego nie
znam i któremu nie mam nic, ale to nic do zarzucenia...
– A które by pan jednak wypędził z domu, gdyby ośmieliło się tam pokazać! – powiedziała
Gilberta przyglądając się bacznie margrabiemu, jego zmieszanie dodawało jej odwagi.
– Wypędził?... Nie, nigdy nie wypędzam nikogo! – odparł – zdziwiłoby mnie tylko, a
nawet zabolało, gdyby przyszło jej do głowy mnie odwiedzić.
– Jej zaś przychodziło to do głowy bardzo często – odparła Gilberta – wiem o tym, gdyż
znam jej intencje, powtórzę więc, co mi powiedziała...
– Po co? – rzekł margrabia odwracając głowę – i po co zajmować się tak długo słowami,
które wyrwały mi się bez zastanowienia? Byłbym w rozpaczy, gdybym wzbudził w
kimkolwiek myśl uwłaczającą czci tej panny... Nie znam jej, powtarzam raz jeszcze, i nie
mam jej nic do zarzucenia. Jednego tylko pragnę, by to, co powiem, nie było powtarzane,
wypaczane, wyolbrzymiane... Słyszysz, Janie? Pozwalasz sobie tłumaczyć na swój sposób
słowa, które mi się wymkną czasem, i tłumaczysz je całkiem mylnie. Proszę cię, jeśli masz do
mnie choć odrobinę przywiązania – dodał margrabia z wysiłkiem – byś nigdy nie wymawiał
mego nazwiska w Châteaubrun i w ogóle o mnie tam nie wspominał. Do pani zaś mam
prośbę, by oszczędziła mi również wszelkich kontaktów, nawet pośrednich, wszelkich
dodatkowych wyjaśnień, słowem, jakichkolwiek stosunków z tą rodziną, a jeśli na to, by w
przyszłości uszanowano mój spokój, trzeba, abym odwołał lekkomyślne i zbyt pochopne
słowa, gotów jestem cofnąć wszystko, co, moim zdaniem, mogłoby rzucać cień na charakter i
opinię panny de Châteaubrun.
Margrabia powiedział to wszystko z umiarem i spokojem, cechującym zazwyczaj jego
pełne godności zachowanie. Gilberta wszakże byłaby wolała nowy wybuch gniewu, po
którym można by było liczyć na nawrót słabości i rozrzewnienia. Nie miała odwagi nalegać
dłużej i domyślając się ze sposobu bycia pana de Boisguilbault, od którego powiało nagle
lodowatym chłodem, że odgadł częściowo jej tajemnicę i powziął do niej nieprzepartą
nieufność, poczuła się tak nieswojo, że byłaby chciała natychmiast stąd uciec, lecz Jan,
niezadowolony z obrotu sprawy, postanowił wymierzyć ostateczny cios.
– Trudno – powiedział – będzie tak, jak pan de Boisguilbault zechce, pani Różo, a że serce
ma dobre i sprawiedliwe, nie róbmy mu więc przykrości i oddalmy się, chciałbym jednak, aby
wpierw doszło między wami do pewnych wyjaśnień... Zdobądźmy się na trochę szczerości!
Pani się zaczerwieni, da mi burę, może się nawet rozpłacze... Ale ja wiem, co robię, wiem, że
nadarza się sposobność, która się już nigdy nie powtórzy, że trzeba czasem niejedno znieść,
by pomóc i pocieszyć tych, których się kocha... Patrzy pani na mnie ze zdziwieniem. Czyż nie
wie pani, że pan de Boisguilbault jest najlepszym przyjacielem naszego Emila, że cieszy się
jego całkowitym zaufaniem, i choć nie wiedział, iż chodzi o panią, zna wszystkie wasze
zgryzoty? Tak, panie margrabio, to jest pani Róża... to ona! Pan mnie chyba rozumie?
Niechże więc pan z nią pomówi, doda jej odwagi, niech jej pan powie, że oboje z Emilem
słusznie robią, że nie chcą ulec złym podszeptom starego Cardonnet. Chciałem to przedtem
panu powiedzieć, ale pan mi przerwał robiąc scenę, jakby chodziło o pannę de Châteaubrun, o
której, Bóg mi świadkiem, wcale nie myślałem.
Gilberta zmieszała się tak silnie, że pan de Boisguilbault, który zaczynał się jej znów
przyglądać z nieśmiałym zainteresowaniem, wzruszył się i usiłował ją uspokoić; wziął ją za
rękę i prowadząc do fotela rzekł:
– Niechże się pani mnie nie wstydzi, starzec ze mnie, a ten, co zdradza pani tajemnice, jest
również człowiekiem wiekowym. Nie przeczę, że postępuje on w sposób dość śmiały i
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niecodzienny, ale skoro zamiary jego są szczere, a zalety jego charakteru zjednały mu
przyjaźń osoby, która nas oboje tak blisko obchodzi, postarajmy się przezwyciężyć
obustronne zakłopotanie i skorzystajmy istotnie z tej sposobności!...
Gilberta jednak, do reszty stropiona śmiałością cieśli i przerażona, że tajemnica jej serca
znalazła się w ręku człowieka budzącego w niej więcej grozy niż zaufania, zakryła twarz
dłońmi i nic nie odpowiedziała.
– Masz tobie! – rzekł cieśla, którego nic na świecie nie mogło zmusić do cofnięcia się, z
chwilą gdy coś postanowił, czy chodziło o zwalczenie czyichś skrupułów czy o wyrąb lasu –
pani się martwi i będzie się na mnie boczyć za moje gadulstwo! Lecz gdyby Emil był tutaj, z
pewnością by mnie nie zganił. Cieszyłby się, że pan de Boisguilbault przekona się na własne
oczy, jak dobrze chłopak ulokował swoje uczucia, i będzie jutro bardzo dumny, kiedy
margrabia mu powie: „Widziałem ją, poznałem i wcale ci się nie dziwię!” Prawda, że pan mu
to powie, panie margrabio!
Pan de Boisguilbault nic nie odpowiedział. Przyglądał się wciąż Gilbercie. Nieprzeparty
pociąg, jaki czuł do niej, zmagał się w nim ze strasznym podejrzeniem. Przeszedł się kilka
razy dokoła pokoju, by uwolnić się od przytłaczającego piersi ciężaru; wreszcie po długim
wzdychaniu i wewnętrznej walce podszedł do Gilberty i wziął obie jej ręce w swoje dłonie.
– Kimkolwiek pani jesteś – rzekł – rozporządza pani losem najszlachetniejszego dziecka, o
jakim mogłem marzyć, aby na starość było mi podporą i pociechą. Umrę niedługo i
opuściłbym tę ziemię nie zaznawszy ani chwili szczęścia, gdybym nie zostawił Emila w
zgodzie z własnym sumieniem. Błagam panią, która będziesz miała na całą jego przyszłość
dobroczynny... lub zgubny wpływ... Niech pani zachowa dla prawdy to serce tak godne, by
stać się jej świątynią. Jest pani bardzo młoda, nie wie pani jeszcze, czym może być miłość
kobiety w życiu takiego mężczyzny jak on! Nie zdaje pani sobie może sprawy, że od niej
zależy, by uczynić z niego bohatera lub tchórza, męczennika lub przeniewiercę! Niestety! Nie
rozumie pani zapewne w tej chwili, jak doniosłe są moje słowa... Nie, pani jest zbyt młoda,
im dłużej na panią patrzę, tym bardziej wydaje mi się pani dzieckiem!... Biedna młoda istoto,
niedoświadczona i słaba, będzie pani rządziła duszą silną, może ją pani złamać lub
uszlachetnić... Niech mi pani wybaczy to, co mówię, zbyt jestem wzruszony i nie umiem
znaleźć właściwych słów... Nie chciałbym ani martwić pani, ani wprawiać ją w zakłopotanie,
ale jestem pełen obaw i smutku, a im pani wydaje mi się piękniejsza i czystsza, tym bardziej,
czuję, że dusza Emila już nie należy do mnie!
– Proszę mi darować, panie margrabio – odpowiedziała Gilberta ocierając łzy – rozumiem
pana doskonale i... choć istotnie młoda, doceniam odpowiedzialność, jaką mam przed
Bogiem. Nie o mnie jednak chodzi, nie siebie chcę bronić i usprawiedliwić przed panem,
chodzi o Emila. Pan zdaje się zwątpił w to szlachetne serce! Niech pan będzie spokojny! Emil
nigdy nie skłamie ani przed ludźmi, ani przed panem, ani przed ojcem, ani przed samym sobą.
Nie wiem, czy doceniam należycie wzniosłość jego idei oraz głębokość tych, które panem
kierują, lecz ubóstwiam prawdę. Nie jestem filozofem, brak mi na to dostatecznej wiedzy?
Jestem jednak pobożna, wyznaję zasady Ewangelii i nie mogę tłumaczyć ich w sensie
odwrotnym niż ten, który im Emil nadaje. Zrozumiałam, że jego ojciec, który także powołuje
się na Ewangelię, gdy mu przyjdzie fantazja, chce, by syn jego wyparł się wiary w Ewangelię,
i gdybym przypuszczała, że Emil zdolny jest do podobnego czynu, czerwieniłabym się ze
wstydu, żem się aż tak pomyliła i pokochała człowieka nieoświeconego i pozbawionego
sumienia! Nie spotkało mnie jednak to nieszczęście. Emil potrafi wyrzec się mnie raczej,
gdyby zaszła potrzeba, niżby miał zaprzeć się samego siebie; jeśli zaś o mnie chodzi, potrafię
zdobyć się na odwagę, gdyby jemu chwilami miało jej zbraknąć. Nie obawiam się tego
wszakże, wiem, że cierpi, i ja także cierpię, ale będę godna jego miłości, tak jak on godzien
jest pańskiego przywiązania. Bóg pomoże nam znieść wszystko, nie opuszcza bowiem nigdy
tych, którzy cierpią przez miłość dla niego i dla chwały jego imienia.
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– Dobrze powiedziane! – wykrzyknął cieśla. – Chciałbym tak umieć mówić. Myślę jednak
tak samo i wiem, że będzie mi to tak samo policzone przed Bogiem.
– Słusznie! – rzekł pan de Boisguilbault, zdumiony głębokim przekonaniem, jakie zdradzał
energiczny ton cieśli – nie wiedziałem, Janie, że jesteście dla Emila przyjacielem tak
oddanym i użyteczniejszym może ode mnie.
– Tego nie powiedziałem, panie margrabio. Wiem, że Emil uważa pana za swego
prawdziwego ojca miast rodzica, którego mu los przeznaczył, a który tak mało jest
chrześcijaninem, ale i ja mam dla niego trochę przyjaźni i pochlebiam sobie, żem go wczoraj
nieco podniósł na duchu, tak jak dziś rano podniosłem na duchu innych... Jeśli zaś o nią
chodzi – dodał wskazując Gilbertę – jej nie potrzeba było słów otuchy. Spodziewałem się
zresztą tego! Powzięła postanowienie od pierwszej chwili, a widzi mi się, że to nie byle co
mieć tyle siły woli w jej wieku, choć pan zdaje się wcale tego nie ocenia!
Margrabia walczył z sobą i przechadzał się nadal bez słowa, po chwili stanął przy oknie,
uchylił je i wracając do Gilberty rzekł:
– Deszcz przestał padać, obawiam się, że krewni pani będą o nią niespokojni... nie chcę
pani dziś dłużej zatrzymywać... ale... zobaczymy się jeszcze... będę wówczas lepiej
przygotowany do rozmowy z panią... bo mam jej bardzo dużo do powiedzenia.
– Nie, panie margrabio – odpowiedziała Gilberta wstając z fotela – nie zobaczymy się już
nigdy: musiałabym bowiem nadal pana oszukiwać, a tego nie potrafię. Przypadek sprawił, że
pana spotkałam, i zdawało mi się, że spełniam obowiązek oddalać panu drobną przysługę,
którą mi serce dyktowało. Jak dotąd, nie zawiniłam wobec pana, niech pan sam będzie moim
sędzią, gdyż na to, by pan przyjął ode mnie tę przysługę, musiałam skłamać; zresztą ojciec
kazał mi przysiąc, że nigdy nie powiem panu o tym, jak cierpi, jak boleje nad tym, że pana
obraził, choć nie mogłam się dowiedzieć, w jaki sposób. Nigdy nie zdradzę jego przywiązania
do pana, które nosi jak krwawiącą ranę w sercu!... W moich dziecięcych marzeniach
obiecywałam sobie nieraz, że padnę panu do nóg, że mu powiem:
„Ojciec mój cierpi, jest nieszczęśliwy przez pana. Jeśli pana obraził, proszę przyjąć jako
zadośćuczynienie za jego winy moje łzy, moje korne poniżenie, moje życie, jeśli pan zechce!
Ale niech mu pan poda rękę, mnie zaś zdepcze nogami, będę pana za to błogosławić, jeśli pan
zdejmie z serca mego ojca żal, który go trawi i prześladuje nawet we śnie!” Takimi
marzeniami upajałam się niegdyś! Wyrzekłam się ich jednak, gdyż tak mi nakazał ojciec,
który sądził, że podsyciłabym tylko pański gniew; dziś wieczór wyrzekłam się ich bardziej
niż kiedykolwiek, widząc chłód i wstręt, jaki budzi w panu moje nazwisko. Odchodzę więc
nie prosząc pana o względy dla niego, pełna bolesnego przeświadczenia, że ojciec mój jest
ofiarą pańskiej niesprawiedliwości, toteż dołożę wszelkich starań, by go pocieszyć i myśl jego
rozerwać. Jeśli zaś chodzi o pana, panie margrabio, poddaję się każdej karze, jaką mi pan
wyznaczy za niewinny podstęp, którego dziś użyłam, by ochronić zdrowie, a może nawet
życie człowieka, którego mój ojciec tak kochał. Pozostawiam w pańskich rękach moją
tajemnicę i nie wstydzę się już, że odkryto ją panu wbrew mojej woli, jest to bowiem
tajemnica dumnego serca i miłości, którą Bóg pobłogosławił zsyłając mi ją jak dar. Niech się
pan nie obawia, panie margrabio, by miał mnie pan jeszcze kiedyś zobaczyć. Niech się pan
również nie obawia, by Jan, ten nierozważny, choć tak szlachetny przyjaciel, który naraził się
na pański gniew, chcąc pana z nami pogodzić, miał kiedykolwiek jeszcze wspomnieć panu o
nas. Potrafię na nim wymóc, aby z tego zrezygnował. Zaszczycił mnie pan dziś swoją
gościnnością, panie margrabio, i pozwoli pan, że nigdy o tym nie zapomnę. Nie pożałuje pan
tego, gdyż nie padł pan ofiarą oszustwa, i jeśli wyładowanie nienawiści sprawi panu ulgę,
będzie pan mógł jeszcze przepędzić sromotnie sprzed swoich oczu córkę Antoniego de
Châteaubrun!
– Nigdy na to nie pozwolę! – wykrzyknął Jan Jappeloup stając obok niej i biorąc ją pod
ramię – ja, który jestem winien wszystkiemu i który popełniłem wszystkie te kłamstwa wbrew
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jej woli! Ja, który wbiłem jej w głowę, że zdoła połączyć dłoń ojca z pańską dłonią!... Pan jest
uparty, panie margrabio, ale do wszystkich diabłów, nie zrobi pan afrontu mojej Gilbercie,
inaczej przypomniałbym sobie, że dzisiejszego wieczoru przeciąłem pańską laskę na dwoje!
– Mówicie od rzeczy, Janie – odpowiedział zimno pan de Boisguilbault. – Mościa panno –
zwrócił się do Gilberty – czy zechce mi pani podać rękę, bym ją odprowadził do jej pojazdu?
Gilberta zgodziła się z drżeniem, czuła jednak, że ramię margrabiego drży silniej jeszcze.
W milczeniu pomógł jej wsiąść do kariolki, po czym zmiarkowawszy, że jest wciąż jeszcze
bardzo zimno, choć niebo się już wypogodziło, rzekł:
– Wyszła pani z ogrzanego pomieszczenia i nie jest pani dość ciepło ubrana, pójdę,
przyniosę pani jakieś okrycie.
Gilberta podziękowała mu pokazując, że ma płaszcz swego ojca.
– Ależ on jest wilgotny, a to gorzej, niż gdyby pani wcale nie miała okrycia.
To mówiąc powrócił do szwajcarskiego domku.
– Do diabła z tym starym wariatem! – mruknął Jan, ze złością zacinając konia – mam go
dosyć! Zły jestem na niego, nic mi się nie udało, pilno mi opuścić tę jego norę. Noga moja już
tu więcej nie postanie; od samych spojrzeń tego człowieka dostaję kataru. Jedźmy do domu,
nie czekajmy na niego!
– Przeciwnie, trzeba na niego poczekać i nie zmuszać go, by biegł za nami – powiedziała
Gilberta.
– Ba! Czy myślisz, że tak bardzo się o to troszczy, żebyś się nie zaziębiła? Pewnie już o
tym zapomniał, zobaczymy, czy wróci. Jedźmy do domu!
Lecz kiedy stanęli przed bramą, spostrzegli, że była zamknięta, a klucz od niej znajdował
się u pana de Boisguilbault; chcąc się wydostać, trzeba więc było zaczekać na jego powrót.
Jan klął głośno, gdy nagle ukazał się margrabia. Niósł w ręku paczkę, którą złożył na
kolanach Gilberty mówiąc:
– Musiała pani trochę czekać, niełatwo mi było znaleźć to, czego szukałem. Proszę, niech
pani to zatrzyma na swój użytek, jak również drobiazgi, których pani zapomniała wraz z
koszyczkiem. Nie schodźcie, Jappeloup, otworzę wam bramę.
A otworzywszy ją dodał:
– Liczę na was jutro, mój drogi.
To mówiąc wyciągnął do cieśli rękę, którą ten wahał się uścisnąć, nie rozumiejąc
chaotycznych odruchów tej chwiejnej i zmęczonej duszy.
– Panno de Châteaubrun – rzekł wówczas margrabia słabym głosem – czy chce mi pani
podać rękę, zanim się rozstaniemy?
Gilberta zeskoczyła lekko na trawnik, zdjęła rękawiczkę i wzięła w swoją dłoń trzęsącą się
przeraźliwie dłoń starca. W porywie pełnego szacunku współczucia podniosła ją do ust
mówiąc:
– Skoro nie chce pan przebaczyć Antoniemu, niech pan chociaż przebaczy Gilbercie!
Głuchy jęk wydarł się z piersi starca. Uczynił ruch, jakby miał dotknąć ustami czoła
Gilberty, lecz odsunął się ze zgrozą; ujął potem jej głowę w obie ręce i ścisnął tak, jakby
chciał ją zdruzgotać, wreszcie ucałował jej jasne włosy zostawiając na nich łzę zimną jak
kropla wody spływająca z lodowca; po czym, odepchnąwszy ją gwałtownie, uciekł
zakrywając twarz chustką. Gilbercie zdawało się, że słyszy szloch, stłumiony przez oddalenie,
odgłos nierównych kroków na żwirze i wiatr szemrzący w osikach.
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XV

PODARUNKI ŚLUBNE

Było coś przerażającego i rozdzierającego zarazem w dziwnym pożegnaniu pana de
Boisguilbault. Gilberta tak się wzruszyła, że łzy na nowo popłynęły jej z oczu.
– No, co się stało? – zapytał Jan, kiedy wyjechali już na drogę do Châteaubrun – czy
chcesz sobie oczy wypłakać? czyżbyś była równie szalona jak ten stary, moja Gilberto; to
jesteś rozsądna i mówisz złote słowa, to znów raptem słabniesz i jęczysz jak małe dziecko.
Wiesz, co ci powiem? Pan de Boisguilbault ma bardzo dobre serce, ale ręczę, cokolwiek o
tym mówi Emil i twój ojciec, że ma źle w głowie. Nie można na niego liczyć, choć nigdy nie
należy tracić nadziei. Być może, nie usłyszycie już więcej o nim, ale równie dobrze może się
zdarzyć, że któregoś dnia rzuci się twemu ojcu na szyję, jeśli go spotka we właściwej chwili.
Wszystko to zależeć będzie od fazy księżyca!
– Nie wiem, co o tym myśleć – odpowiedziała Gilberta – zdaje mi się jednak, że
zwariowałabym, gdybym miała mieszkać z nim razem. Boję się go okropnie, ale czasem
czuję do niego jakąś nieprzepartą tkliwość. Tak samo było z początku z Emilem, w końcu
jednak pokochał pana de Boisguilbault i przestał się go bać. Widocznie dobroć góruje w
margrabim nad chorobliwymi kaprysami.
– Powiem ci później, co o tym myślę – odrzekł cieśla – gdyż muszę stanowczo tam
powrócić i przyjrzeć mu się lepiej.
– Ależ ty go przecie kiedyś dobrze znałeś! Czy był wówczas inny?
– O, zmienił się znacznie na gorsze. Dawniej bywał smutny i milczący, czasem tylko
wpadał w złość. Ale to trwało krótko i potem zawsze bywał w lepszym humorze. Teraz wciąż
jest niby tak samo, ale zdaje mi się, że to, co go nachodziło raz lub dwa razy do roku,
nachodzi go obecnie raz lub dwa razy na dzień, stał się więc łagodniejszy, a mimo to dobrze
potrafi dokuczyć.
– Jakiż on musi być nieszczęśliwy! – powiedziała Gilberta. Serce jej ściskało się na
wspomnienie szlochu, którego echo brzmiało ciągle w jej uszach.
Janilla i Antoni oczekiwali powrotu Gilberty z gorączkową niecierpliwością. Raport
złożony przez Charassona wprawił ich w zdumienie, sądzili, że chłopiec dostał bzika albo że
kłamał chcąc zataić przed nimi wypadek, któremu uległa Gilberta; pobiegli więc do starej
Marlot, by uśmierzyć swój niepokój. To, co im powiedziała, pocieszyło ich trochę, ale nic nie
wyjaśniło. Janilla irytowała się na cieślę i nie wróżyła nic dobrego temu szalonemu
przedsięwzięciu. Pan Antoni dzielił jej trwogę, lecz zaraz potem, zgodnie ze swą ufną naturą,
oddawał się najpiękniejszym złudzeniom i budował tysiące zamków na lodzie.
– Janillo – mówił – nasze dziecko i nasz przyjaciel Jan potrafią we dwoje dokazać cudów.
Co byś powiedziała, gdyby tak wrócili z panem de Boisguilbault?
– Ach, ta pańska szalona głowa! – odpowiedziała Janilla. – Zapomina pan, że to
niemożliwe i że ten stary milczek zdolny jest raczej ukręcić szyję naszej córeczce niż
wysłuchać głosu rozsądku. A wreszcie, jakież wytłumaczenie mogą znaleźć ludzie, którzy nic
o niczym nie wiedzą?
– Właśnie dlatego jest to możliwe. Pan de Boisguilbault boi się przede wszystkim, że
dopuściliśmy naszych najbliższych do tajemnicy, gdyż zraniona miłość własna w równym
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stopniu jak zdradzona przyjaźń była przyczyną nieszczęścia i uczyniła z niego odludka.
Biedny margrabia! Może wzruszy go niewinność naszej córki i prawość Jana. Gdybyż mógł
wybaczyć mi to, czego ja sam nigdy sobie nie daruję!
– Jeszcze się pan będzie skarżył, skoro ma pan taki skarb jak Gilbertę! Ale niech pan na to
nie liczy, że zdoła ułagodzić margrabiego. Ten starzec nie przyjedzie już nigdy do
Châteaubrun, tak jak i piękny syn Cardonneta; i nasze ruiny nie zobaczą już ani jednego, ani
drugiego.
– Emil powróci tu za zgodą swego ojca lub nie powróci wcale, Janillo, to ci przyrzekłem,
ale tymczasem zachowuje się bardzo chwalebnie, Jan nas o tym zapewnił dziś rano.
– To znaczy, że pan nic z tego wszystkiego nie zrozumiał, tak samo zresztą jak ja, ale
przez słabość udawał pan, że się dał przekonać! To już pański zwyczaj i nie zdaje pan sobie
sprawy, że chwaląc szlachetne postępowanie tego przeklętego młodzika, mąci pan jeszcze w
głowie swojej córce. Lepiej by pan obrzydził jej Emila, przekonał ją, że jest szalony lub że jej
wcale nie kocha.
Dyskusję przerwał tętent kopyt Latarni. Wybiegli na spotkanie Gilberty i wprowadzili ją
pod dach zasypując gorączkowymi pytaniami, na co otrzymywali tylko skąpe i urywane
odpowiedzi. Oczy Janilli dostrzegły tymczasem zawiniątko, które margrabia wręczył
Gilbercie, a którego ona ani myślała otworzyć.
– Co to takiego? – zawołała rozwijając wspaniały indyjski szal kaszmirowy błękitnej
barwy, haftowany złotą nitką – ależ to płaszcz godny królowej!
– Wielkie nieba! – wykrzyknął pan Antoni dotykając szala drżącą ręką i blednąc jak płótno
– poznaję go!
– A cóż to za pudełko? – zapytała Janilla otwierając puzderko na klejnoty, które wypadło
właśnie z szala.
– To zdaje się jakieś kamienie – odpowiedziała Gilberta – górskie kryształy z Mont Blanc,
margrabia sam je zbierał w podróży.
– Nie, nie, coś ci się chyba przywidziało! – odrzekł cieśla – to błyszczy całkiem inaczej,
popatrz tylko!
I Gilberta ze zdziwieniem zobaczyła naszyjnik z olbrzymich brylantów rzucających
olśniewające blaski.
– Mój Boże! Mój Boże! poznaję to wszystko... – wyjąkał pan de Châteaubrun, do głębi
wstrząśnięty.
– Ciszej, panie hrabio! – powiedziała Janilla trącając go łokciem. – Zna się pan na
brylantach i kaszmirach, nic dziwnego, był pan dość bogaty, by się ich kiedyś napatrzyć do
syta. Ale czy to racja, żeby tak głośno rozprawiać i nie pozwolić nam nawet ich obejrzeć? Do
licha, córeczko, nie straciłaś czasu! Można by chyba za to odbudować cały nasz zamek, pan
de Boisguilbault nie jest takim sknerą. za jakiego go miałam!
Gilberta, która bardzo niewiele brylantów widziała w życiu, trwała w mniemaniu, że
naszyjnik jest z szlifowanych kryształów górskich; pan de Châteaubrun wszakże, obejrzawszy
kamienie i spinającą je klamrę, włożył naszyjnik z powrotem do puzderka, mówiąc ze
smutkiem i jakby z roztargnieniem:
– To warte jest z górą sto tysięcy franków. Pan de Boisguilbault dał ci piękny posag,
córeczko!
– Sto tysięcy franków! – wykrzyknęła Janilla – sto tysięcy franków! Czy pan się
zastanowił nad tym, co pan mówi? To chyba niemożliwe!
– Te błyszczące paciorki warte są tyle pieniędzy? – zapytał Jappeloup z naiwnym
zdziwieniem, bez cienia chciwości – i to tak sobie leży w szkatułce, bez żadnego pożytku?
– To się nosi na szyi – odpowiedziała Janilla nakładając naszyjnik Gilbercie – i to dodaje
urody kobiecie! Zarzuć ten szal na ramiona, córeczko! Nie tak! Widziałam, że panie noszą
takie w Paryżu, ale nie pamiętam, do diabła, jak się je układa.
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– To bardzo piękne, ale bardzo niewygodne – powiedziała Gilberta – w tym szalu
kaszmirowym i z tymi klejnotami wydaje mi się, że jestem przebrana. Trzeba to wszystko
złożyć, zapakować i odesłać panu de Boisguilbault. Omylił się widać, pewnie szukał po
ciemku. Zdawało mu się, że mi daje jakieś błyskotki, a wręczył mi podarunki ślubne, które
ofiarował pewno kiedyś swojej żonie.
– Tak – rzekł cieśla – musiał się omylić, nie daje się obcej osobie spuścizny po
nieboszczce żonie. Taki był zmieszany biedaczysko! Nie tylko pan bywa roztargniony, panie
Antoni!
– Nie, on się nie omylił – odparł pan Antoni. – Ten człowiek wie, co robi, i Gilberta może
zatrzymać jego prezenty.
– Dobre sobie! Pewnie, że może je zatrzymać! – wykrzyknęła Janilla. – Przecie to jej
własne, prawda, panie Antoni? Wszystko to jej się z prawa należy... skoro pan de
Boisguilbault jej ofiarował!
– Ależ to niemożliwe, ojcze! Nie chcę tego – powiedziała Gilberta – cóż ja bym z tym
robiła? Byłoby przecież śmieszne, gdybym jeździła naszą kariolką w perkalowej sukni,
obsypana brylantami, w szalu z indyjskiego kaszmiru na ramionach.
– To prawda, ludzie by się trochę śmieli – odrzekł cieśla. – Tutejsze damy popękałyby z
zazdrości! A w dodatku wszystkie chrabąszcze rozbijałyby sobie łebki o twoje brylanty, bo
rzucają się jak głupie na wszystko, co się świeci, w czym są podobne do ludzi. Jeśli pan de
Boisguilbault chciał ci dać posag, by okazać, że zawiera zgodę z panem Antonim, lepiej byłby
ci dał mały folwarczek z inwentarzem, tak z jakie osiem wołów!
– Wszystko to pięknie i ładnie – zabrała znów głos Janilla – ale za te błyszczące kamyczki
można wziąć dużo pieniędzy, odbudować część zamku, odkupić trochę gruntu, zapewnić
sobie dwa, trzy tysiące franków rocznej renty i znaleźć męża, który wniósłby drugie tyle.
Wtedy miałoby się zapewnioną przyszłość do końca życia i można by sobie kpić z panów
Cardonnet, ojca i syna!
– Rzeczywiście – rzekł pan Antoni – masz przyszłość zapewnioną, córeczko! Ach, pan de
Boisguilbault umie się mścić szlachetnie! Wiedziałem, co mówię, kiedy go broniłem przed
tobą, Janillo! Czy będziesz nadal twierdzić, że to zły i nikczemny człowiek?
– Gdzie tam, proszę pana, gdzie tam! Przyznaję, ma on i swoje zalety! No, ale teraz
opowiedzcież nam, jak się to wszystko stało?
Aż do północy rozmawiano, przypominano sobie najdrobniejsze szczegóły, snuto tysiące
przypuszczeń, jak margrabia zachowa się na przyszłość wobec pana Antoniego. Dla Jana było
już za późno wracać do siebie na wieś, zanocował więc w Châteaubrun. Pan Antoni zasnął
pogrążony w marzeniach o szczęściu, Janilla zaś w marzeniach o fortunie. O Emilu i swoich
niedawnych zmartwieniach zapomniała zupełnie.
– Wszystko przeminie – mówiła – a sto tysięcy franków zostanie. Nie będziemy już mieli
do czynienia z jakimś tam panem Galuchet, kiedy staniemy się właścicielami ładnej
posiadłości wiejskiej.
I już wybierała w myśli młodych sąsiadów, którzy mogliby ubiegać się o rękę Gilberty.
– Jeśliby pretendował o nią szlachcic, musiałby mieć ziemi co najmniej za jakie dwieście
tysięcy franków.
To mówiąc wsunęła pod poduszkę klucz od szafy, w której zamknęła „wiano” Gilberty.
Gilberta, zmożona zmęczeniem, również w końcu usnęła powziąwszy ważne
postanowienie. Nazajutrz miała długą rozmowę z ojcem w tajemnicy przed Janillą, po czym
poprosiła swą opiekunkę, by pozwoliła jej zabrać prezenty pana de Boisguilbault do swego
pokoju, pod pozorem, że chce się im napatrzeć do woli. Kobiecina wręczyła jej zawiniątko
nic nie podejrzewając, Gilberta bowiem była zmuszona ukryć swe zamysły przed upartą
Janillą, po czym napisała list, który pokazała ojcu.
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– Dobrze postępujesz, tak jak zawsze, córeczko – powiedział z głębokim westchnieniem –
ale co będzie, jak Janilla się dowie?
– Nic się nie bój, kochany ojcze – odrzekła Gilberta – nie powiemy jej, że cię dopuściłam
do sekretu, i cała jej złość spadnie tylko na mnie.
– A teraz – mówił dalej pan Antoni – musimy zaczekać, aż przyjdzie nasz przyjaciel Jan,
bo nie można powierzyć tych rzeczy takiemu wartogłowowi jak imć pan Charasson.
Gilberta wyczekiwała przybycia cieśli z tym większą niecierpliwością, że liczyła, iż
przyniesie jej wiadomości o Emilu. Nie wiedziała, że Emil jest chory. Lecz myśl o jego
moralnych cierpieniach przejmowała ją takim niepokojem, że zapominała o sobie, i te dni
rozłąki, które, jak sądziła, znosić będzie z odwagą, wydawały się jej teraz tak długie i
mroczne, że z trwogą zadawała sobie pytanie, jak Emil przetrzymać je zdoła. Łudziła się, że
ukochany znajdzie sposób, by do niej napisać, choć nie chciała go do tego upoważnić, lub że
cieśla potrafi jej powtórzyć całą swoją z nim rozmowę, nie pomijając ani słówka.
Ale cieśla nie przyszedł, zapadł wieczór nie przynosząc żadnej ulgi udrękom dziewczęcia.
Na domiar złego, przykrość bynajmniej nieurojona wzmogła jeszcze jej skrytą mękę. Pan
Antoni zaczął się wahać co do powziętego przez Gilbertę postanowienia, które pierwotnie
pochwalał, by odmówić przyjęcia darów pana de Boisguilbault. Co chwila groził, że się
poradzi Janilli, bez której od dwudziestu lat nie potrafił powziąć żadnej decyzji, i Gilberta
drżała, by władcze weto starej przyjaciółki nie stanęło na przeszkodzie zamierzonemu
zwrotowi prezentów.
Nazajutrz Jan również nie przyszedł. Pracował zapewne u pana de Boisguilbault i Gilberta
zdziwiła się, że zatrudniony tak blisko, nie domyślił się, jak bardzo potrzebna jej była choć
chwila rozmowy z nim. Jakiś niejasny niepokój kierował jej kroki w tamtą stronę. Wybrała
się w odwiedziny do starej Marlot i – jak zwykle – włożyła do koszyka jakieś skromne
przysmaki, których sobie odmawiała, by obdarzać nimi chorych. A równocześnie, w obawie,
że podczas jej nieobecności pan de Châteaubrun otworzy serce przed Janillą i że ochmistrzyni
nałoży swą pieczęć na klejnoty, zawinęła je wraz z kaszmirowym szalem, schowała na dnie
koszyka postanawiając w duchu, że nie rozstanie się z nimi, póki nie odda ich we właściwe
ręce. Mieszkając na wsi w warunkach więcej niż skromnych, Gilberta przywykła poruszać się
sama w najbliższym sąsiedztwie domu. Ubóstwo wyzwala od etykiety, a cnota bogatych
panien jest, widocznie, bądź bardziej krucha, bądź bardziej drogocenna niż cnota ich
uboższych sióstr, skoro nie wolno im zrobić ani kroku bez eskorty. Gilberta chodziła więc
sama pieszo równie bezpieczna jak wiejskie dziewczyny, w istocie nawet mniej od nich
narażona, wszyscy bowiem, których spotykała, znali ją i szanowali. Nie bała się ani psa, ani
krowy, ani jaszczurki, ani źrebięcia, które uciekło z zagrody. Ludzie urodzeni na wsi potrafią
ustrzec się przed tymi drobnymi niebezpieczeństwami – wystarczy nieco przytomności
umysłu i zimnej krwi, by ich uniknąć. Zabierała więc z sobą swego wiejskiego pazia lub
wsiadała do rodzinnych „taczek” tylko wówczas, gdy groziła niepogoda lub gdy pilno jej było
wrócić do domu. Tego popołudnia słońce stało jeszcze wysoko na niebie bez chmurki, drogi
były suche, ruszyła więc lekkim krokiem ścieżkami przez łąki. Kiedy się szło na przełaj, chata
starej Marlot leżała w takiej samej odległości od Châteaubrun co od Boisguilbault.
Dzieci biednej kobiety powracały już na dobre do zdrowia, Gilberta nie zatrzymała się u
nich długo. Stara Marlot opowiedziała, że pan de Boisguilbault dał jej sto franków tego dnia,
kiedy to spotkali się u niej w chacie, i że Jan Jappeloup pracuje w parku przy drewnianym
domku. Widziała go rano, jak przechodził obładowany różnymi narzędziami.
Gilberta pomyślała więc, że może spotkać cieślę, gdy ten będzie wracał do Gargilesse, i
postanowiła poczekać na niego przy drodze, którą będzie szedł zaraz po zachodzie słońca. W
obawie, że ktoś ją pozna i zobaczy w pobliżu parku, pożyczyła od starej Marlot samodziałową
burkę pod pozorem, że wieczór jest chłodny, ona zaś czuje się niezupełnie zdrowa. Nasunęła
kaptur na złote włosy i tak otulona, poszła prosto przed siebie, przemykając się jak sarenka
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poprzez zarośla, aż dotarła do bramy parku wychodzącej na drogę do Gargilesse. Tu ukryła
się wśród łoziny, nad rzeczką płynącą wzdłuż granicy parku. Brama była jeszcze otwarta, co
dowodziło, że pana de Boisguilbault nie ma w domu, z chwilą bowiem gdy wracał do swojej
siedziby, zamykano starannie wszystkie wejścia. Ów dziwaczny zwyczaj stroniącego od ludzi
pana zamku znany był w całej okolicy.
Ta świadomość dodała odwagi Gilbercie, podeszła więc do samej bramy, starając się
wypatrzyć Jana Jappeoup. Pobliski dach szwajcarskiego domku przyciągnął jej wzrok. Aleja
była mroczna i pusta. Przemykając się ostrożnie, Gilberta, lekka jak ptaszek, mogła uciec w
porę przez nikogo nie poznana w tym przebraniu. Jan był tu z całą pewnością, i jeśli uda jej
się zastać go samego, da mu znak i zaspokoi swój śmiertelny niepokój o Emila.
Domek stał otworem, nie było w nim żywej duszy; na podłodze leżały rozrzucone
narzędzia stolarskie. Głębokie milczenie panowało dokoła. Gilberta weszła skradając się na
palcach, złożyła na stole paczkę i list, który z sobą przyniosła. Zreflektowała się jednak po
chwili, że nie jest bezpiecznie zostawiać przedmioty tej wartości w miejscu tak źle
strzeżonym i zaczęła się rozglądać wokoło. Dotknęła ręką drzwi myśląc, że to drzwi szafy, a
pomiarkowawszy, że zamek jest odjęty, domyśliła się słusznie, że Jan wziął go do naprawy,
że wróci zapewne umocować go z powrotem; nie może więc nic lepszego wymyślić niż
złożyć swój depozyt w ręce najlepszego przyjaciela. Kiedy jednak otworzyła rzekomą szafę,
by wsunąć do niej zawiniątko, znalazła się nagle na progu szczupłego alkierzyka; panował
tam wielki nieład, a na przeciwległej ścianie wisiał duży portret kobiecy.
Gilberta nie musiała długo przyglądać się malowidłu, by poznać w nim oryginał miniatury,
którą widziała niegdyś w ręku ojca. Posądzała zawsze, że jest to portret nieznanej matki,
której zawdzięczała życie. Choćby nawet podobieństwo nie było uderzające od pierwszego
rzutu oka, to pomimo różnicy proporcji obu portretów, strój, poza i ów błękitny szal, który
Gilberta właśnie trzymała w ręku, zdradziłyby jej, że miniatura robiona była równocześnie z
portretem, a raczej że była jego kopią w zmniejszeniu. Stłumiła okrzyk zdziwienia, a że w jej
czystej wyobraźni nie mogła się pomieścić myśl o wiarołomstwie, wyobraziła sobie, że na
mocy jakiegoś potajemnego małżeństwa, o jakich czyta się w powieściach, była może bliską
krewną, siostrzenicą lub wnuczką cioteczną pana de Boisguilbault. W tej samej chwili wydało
się jej, że słyszy kroki na górze, i przerażona, uciekła pędząc jak strzała, zostawiając
zawiniątko na gzymsie kominka.

XVI

HISTORIA JEDNEGO CZŁOWIEKA,
KTÓRĄ OPOWIEDZIAŁ DRUGI

W parę chwil po ucieczce Gilberty Jan wrócił założyć zamek do drzwi gabinetu. Zaraz po
nim przyszedł pan de Boisguilbault, który czekał na odejście cieśli, by kazać zamknąć park.
Jan zauważył niepokój margrabiego, spostrzegł, że śledzi on każdy jego ruch; w końcu,
zniecierpliwiony, że margrabia posądza go widać o zbytnią ciekawość, zwrócił się ku niemu i
rzekł ze zwykłą sobie szczerością:
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– Jak mi Bóg miły, panie de Boisguilbault, boi się pan, bym nie patrzył, co pan tam
ukrywa! Mogłem tam przecie zajrzeć od godziny, gdybym chciał, ale ja nie jestem ciekaw i
wolałbym, żeby mi pan powiedział: „Zamknij oczy”, niż żeby mnie pan tak pilnował.
Pan de Boisguilbault zmienił się na twarzy i zmarszczył brwi. Rzucił okiem w głąb
gabinetu, spostrzegł, że przeciąg zwiał zieloną płócienną zasłonę, którą, dość zresztą
niezręcznie, zakrył portret, tak że Jan musiał go zobaczyć, jeśli nie był ślepy. Zdecydował się
więc, otworzył drzwi na oścież i rzekł z wymuszonym spokojem:
– Nic tu nie ukrywam, możesz sobie obejrzeć, jeśli tylko chcesz.
– Och, nie jestem wcale ciekaw pańskich mądrych ksiąg – roześmiał się cieśla – nie znam
się na tym i nie rozumiem, że trzeba było napisać aż tyle słów, żeby wiedzieć, jak się
zachować. Ale widzę portret nieboszczki pańskiej żony! Poznaję ją, to ona. To pan go tu
kazał przenieść? Za moich czasów wisiał w pałacu.
– Kazałem go tu zawiesić, żeby wciąż na niego patrzeć – rzekł margrabia ze smutkiem –
tymczasem, odkąd jest tutaj, rzadko kiedy na niego spoglądam. Staram się jak najrzadziej tu
zachodzić, a jeśli bałem się, byś nie zobaczył portretu, to dlatego, że sam wzdragałem się na
niego podnieść oczy. To mi sprawia ból. Zamknij te drzwi, jeśli twoja robota nie wymaga,
aby były otwarte.
– A przy tym boi się pan, żebym nie zaczął mówić z panem o pańskiej zgryzocie.
Rozumiem to i mógłbym się założyć, sądząc z tego, co pan powiedział, że pan się jeszcze nie
pocieszył po śmierci żony! Tak samo jak ja po swojej, może się pan przede mną tego nie
wstydzić, panie margrabio, bo choć jestem już stary. Wie pan, jak pomyślę, że zostałem sam
na świecie, to tak jakby mi ktoś nóż w sercu obracał! A jestem przecie wesołego usposobienia
i nie zawsze byłem w małżeństwie szczęśliwy. Trudno! nic na to nie poradzę: kochałem tę
kobietę! Przepadło, sam diabeł nie byłby mi zabronił jej kochać!
– Mój przyjacielu! – rzekł pan de Boisguilbault, wzruszony. – Nie powinieneś się skarżyć
– dodał z wysiłkiem – kochano cię! A poza tym byłeś ojcem. Co stało się z twoim synem,
gdzie się obraca?
– Pochowałem go, leży w jednej mogile razem z moją żoną, panie margrabio!
– Nie wiedziałem o tym... mówiono mi tylko, że jesteś wdowcem... biedny Janie!
Przebacz, że przypomniałem ci o tym nieszczęściu. O, współczuję ci z całego serca! Mieć
dziecko i stracić je!...
Margrabia oparł rękę na ramieniu cieśli, który, schylony nad podłogą, pracował dalej, a na
twarzy jego odzwierciedliła się cała wrodzona mu dobroć serca. Jan wypuścił z ręki narzędzia
i rzekł, wsparty na jednym kolanie:
– Czy pan wie, panie de Boisguilbault, że byłem bardziej nieszczęśliwy od pana? Nie może
się pan nawet domyślić połowy tego, co wycierpiałem!
– Powiedz mi, jeśli ci to ulgę przyniesie, ja cię zrozumiem!
– A więc powiem, bo jest pan człowiekiem uczonym i lepiej niż ktokolwiek może osądzić
sprawy tego świata, o ile ma pan umysł spokojny. Powiem panu to, o czym wiedzą wszyscy
w mojej wsi, ale o czym nigdy z nikim nie chciałem mówić. Dziwne miałem życie, proszę mi
wierzyć! Byłem i nie byłem kochany: miałem syna i nie byłem pewien, czy jestem jego
ojcem!...
– Co ty mówisz? Nie, nie mów tego, nie trzeba nigdy mówić o tych rzeczach! – rzekł
margrabia, do głębi poruszony.
– Racja, póki te sprawy trwają! Ale w naszym wieku można mówić o wszystkim, a pan nie
należy przecie do tych głupców, którzy potrafią tylko się śmiać z największego nawet
nieszczęścia, jakie może człowieka spotkać. Nie jest pan skory do drwin ani złośliwy. Otóż
niech mi pan powie, czy popełniłem błąd, czy źle postąpiłem, czy zachowałem się jak
człowiek czy jak zwierzę, wreszcie, czy postąpiłby pan tak jak ja; wszyscy bowiem mnie
niegdyś potępili i gdybym nie miał silnej pięści i nie był mocny w gębie, każdy by mi się w
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nos roześmiał. Proszę posłuchać i osądzić! Moja żona, biedna moja Nannie, zakochała się w
moim przyjacielu. Piękny był chłop i – mógłbym przysiąc – szczery druh, a jednak i mnie
kochała. Niech mnie diabli wezmą, jeśli wiem, jak się to stało, ale któregoś dnia
spostrzegłem, że syn mój jest znacznie podobniejszy do Piotra niż do mnie. Aż biło w oczy,
powiadam panu! Były chwile, że chciałem stłuc Nannie, udusić dziecko i rozbić czaszkę
Piotrowi... A potem... potem.... nigdy słowa nie powiedziałem. Płakałem, modliłem się! Ach,
co ja się nacierpiałem! Biłem żonę niby za to, że źle sprząta chatę; targałem chłopca za uszy
pod pozorem, że hałasuje, aż mi puchną bębenki; szukałem zwady z Piotrem o partię kręgli i
o mało mu nie połamałem obu nóg kulą. A kiedy oni płakali, płakałem i ja i czułem, że jestem
łajdakiem. Wychowałem dziecko i opłakałem jego śmierć; pochowałem żonę i jeszcze po niej
płaczę; został mi przyjaciel i nie przestałem go kochać... Tak się to wszystko dla mnie
skończyło, no i co pan na to?
Pan de Boisguilbault nic nie odpowiedział. Chodził po pokoju – tam i z powrotem, aż
trzeszczały deski podłogi.
– Uważa mnie pan pewnie za tchórza i głupca? – zapytał cieśla wstając z klęczek – ale
przekonał się pan chociaż, że pańskie nieszczęście nie może się równać z moim!
Margrabia opadł ciężko na fotel i milczał uparcie. Łzy spływały mu po policzkach.
– Dlaczego pan płacze, panie de Boisguilbault – zapytał Jan naiwnie – czy pan chce,
żebym i ja zaczął płakać? Ale to się panu nie uda! Tyle wylałem łez złości i bólu w swoim
czasie, że, mógłbym się założyć, nie zostało mi już ani jednej. Któż to widział, panie
margrabio, tak się rozczulać, niech pan wspomina przeszłość ze spokojem, a teraźniejszość
ofiaruje Panu Bogu; są bowiem ludzie, z którymi jak pan widzi, życie się gorzej obeszło. Pan
miał za żonę piękną i cnotliwą panią, wykształconą i stateczną. Nie obsypywała może pana
tak pieszczotami ani nie okazywała tylu względów, jakimi mnie moja kobieta darzyła, ale
przynajmniej pana nie zdradzała. Najlepszy dowód, że pan mógł spać spokojnie, że pan
pozwalał jej jeździć samej do Paryża, jak miała ochotę; nie był pan zazdrosny, bo nie było po
temu powodów, mnie zaś dniem i nocą prześladowało tysiące diabłów. Śledziłem żonę,
szpikowałem, ukrywałem przed nią swoją zazdrość, wstydziłem się tego, ale cierpiałem męki,
a im więcej ją śledziłem, tym ona zręczniej mnie oszukiwała. Nigdy nie mogłem jej
przyłapać. Nannie była sprytniejsza ode mnie; a kiedy nie udało mi się nic wyśledzić, robiła
mi potem sceny, żem wątpił o niej. Kiedy dziecko dorosło już do wieku, w którym można
było rozpoznać, do kogo jest podobne, zmiarkowałem, że nie jest podobne do mnie... wie pan,
myślałem, że oszaleję. Ale już się wtedy do niego przywiązałem. Kochałem go, pieściłem,
pracowałem na niego, drżałem, kiedy sobie nabił guza, kiedy skakał dokoła mego warsztatu,
jeździł konno na belkach albo gdy dla zabawy próbował wyszczerbić moje narzędzia Miałem
tylko jego jednego! Wierzyłem, że to moje dziecko. A on mnie tak kochał, szelma chłopak!
Tak się ładnie umiał przymilać, taki był sprytny; a jak się na niego gniewałem, płakał tak, że
mało mi serce nie pękło. W końcu zapomniałem o moich podejrzeniach, wmówiłem sobie, że
jestem jego ojcem, tak że kiedy kula mi go zabiła na wojnie, chciałem sobie życie odebrać.
Bo też był taki piękny i dzielny, był z niego równie dzielny robotnik jak żołnierz, a przecie to
nie jego wina, jeśli nie był moim synem. Żyłbym przy nim szczęśliwie: pomagałby mi w
robocie i nie zostałbym sam na stare lata. Miałbym przy sobie kogoś, kto by mi dotrzymał
towarzystwa, kto by porozmawiał ze mną wieczorem, po pracy, doglądałby mnie w chorobie,
położył do łóżka, kiedy sobie podpiję, kto by ze mną pomówił o matce, o której z nikim teraz
mówić nie śmiem, bo wszyscy, oprócz niego, wiedzieli o moim nieszczęściu. Widzi pan,
panie Boisguilbault, pan tego wszystkiego nie przeszedł! Nie miał pan nieprawego
spadkobiercy, a jeśli pan nie zaznał radości ojcostwa, nie zaznał pan także i wstydu.
– I nie miałbym takiej jak ty zasługi! – odparł margrabia. – Janie, otwórz drzwi, niech
popatrzę na portret margrabiny. Dodałeś mi odwagi. Pomogłeś mi! Byłem szalony tego dnia,
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kiedy wypędziłem cię od siebie. Nie pozwoliłbyś mi upaść na duchu i poddać się memu
szaleństwu! Myślałem, że pozbywam się wroga, a tymczasem straciłem przyjaciela!
– Ale dlaczego, u diabła, miał mnie pan za swego wroga? – zapytał cieśla.
– Nie wiesz? – odrzekł margrabia mierząc go przeszywającym spojrzeniem.
– Nie wiem – odpowiedział cieśla stanowczo.
– Przysięgasz na honor? – nalegał pan de Boisguilbault ściskając mu rękę z wszystkich sił.
– Jak pragnę zbawienia! – zapewnił Jan z godnością, wznosząc rękę ku niebu. – Mam
nadzieję, że pan wreszcie mi powie!
Margrabia zdawał się nie słyszeć tego wezwania, zarazem energicznego i szczerego. Czuł,
że Jan powiedział mu prawdę, i usiadł znów w fotelu. Po czym, obróciwszy fotel w stronę
drzwi gabinetu, które Jan był otworzył, wpatrywał się z głębokim smutkiem w rysy zmarłej.
– Rozumiem, żeś nie przestał kochać żony – rzekł po chwili – żeś przebaczył niewinnemu
dziecku... ale żeś mógł widywać i znosić obecność przyjaciela, który cię zdradził, tego pojąć
nie mogę!
– Ach, panie margrabio, to było istotnie najcięższe! Zwłaszcza że nie było to moim
obowiązkiem, przeciwnie, wszyscy by mi rację przyznali, gdybym mu żebra połamał. Ale czy
wie pan, co mnie rozbroiło? To, że się przekonałem, iż Piotr żałuje swego grzechu i naprawdę
cierpi. Póki władała nim gorączka miłości, byłby przeszedł po moim trupie, by połączyć się z
kochanką. Była piękna jak róża majowa! Nie wiem, czy pan ją kiedy widział i czy pan ją
pamięta, ale wiem, że na swój sposób nie ustępowała pod względem urody pani de
Boisguilbault. Szalałem za nią – i on także! Gotów był dla niej wyprzeć się wiary, ja zaś dla
niej zrobiłem z siebie durnia. Ale kiedy młodość zaczęła mijać, miarkowałem, że się przestali
kochać i że wstydzili się swego grzechu. Moja żona znów mnie pokochała widząc, że jestem
dobry i wielkoduszny, jemu zaś grzech tak ciążył na sercu, że kiedyśmy razem pili, zawsze
chciał się przede mną z niego wyspowiadać, ale ja już tego nie chciałem, a on czasem klękał
przede mną po pijanemu, krzycząc jak szalony: „Zabij mnie, Janie, zabij mnie! Zasłużyłem na
to i rad będę z tego!” Kiedy wytrzeźwiał, nie pamiętał o tym, ale dałby się za mnie porąbać w
kawałki i dziś jest moim najlepszym przyjacielem – po panu Antonim. Powód naszych
cierpień przestał istnieć, przyjaźń pozostała. Z jego to właśnie przyczyny miałem zatarg z
władzami i byłem przez pewien czas włóczęgą. Ale on pracował wtedy dla moich klientów,
by ich ode mnie nie odstręczać, a potem mi ich ustąpił, przynosił mi pieniądze; wszystko, co
posiada, należy do mnie, a że jest ode mnie młodszy, mam nadzieję, że to on mi oczy
zamknie. Winien mi jest to, co prawda, zresztą zdaje mi się, że kocham go za zło, które mi
wyrządził, i za zwycięstwo nad sobą, które odniosłem, by mu przebaczyć!
– Niestety, niestety! – rzekł pan de Boisguilbault – człowiek potrafi być wzniosły, jeśli nie
boi się śmieszności!
Powoli zamknął drzwi gabinetu, podszedł do kominka i wówczas dopiero zauważył
zawiniątko i list do niego adresowany.
Panie Margrabio!
Przyrzekłam Panu, że nigdy Pan już o mnie nie usłyszy, ale Pan sam mnie zmusza, bym
przypomniała Mu o swoim istnieniu, czynię to więc po raz ostatni.
Albo przez pomyłkę wręczył mi Pan przedmioty o dużej wartości, albo chciał mi Pan dać
jałmużnę. Nie wstydziłabym się przyjąć pomocy, gdybym była zmuszona o nią prosić, lecz
omylił się Pan, Panie Margrabio, jeśli Pan sądzi, że jestem w nędzy. To, co mamy, wystarcza
nam na zaspokojenie naszych potrzeb i naszych upodobań, które są skromne i proste. Jest Pan
bogaty i hojny; zawiniłabym, gdybym przyjęła dobrodziejstwa, których może Pan udzielić
innym; byłoby to okradaniem biednych.
Tym, co byłabym przyjęła z rozkoszą, tym, za co byłabym gotowa oddać krew serdeczną,
było słowo przebaczenia, przyjazne słowo dla mego ojca. Ach, Panie Margrabio, nie wie Pan,
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co cierpi serce dziecka, które widzi, że ojciec jest niesłusznie oskarżony, i nie wie, jak go
usprawiedliwić! Nie chciał mi Pan niczym dopomóc, zachował Pan wobec mnie uparte
milczenie o tym, co było powodem Pańskiej nienawiści. Ale jakże mógł Pan nie zrozumieć,
że w tych warunkach nie mogę przyjąć Jego darów ani korzystać z Jego dobrodziejstw!
A jednak zachowałam mały pierścionek z krwawnikiem, który Pan wsunął mi na palec,
kiedy byłam u Pana pod zmienionym nazwiskiem. „To przedmiot bez wartości, powiedział
Pan, pamiątka z podróży...” Jest mi drogi, choć nie mogę go uważać za rękojmię pojednania,
na które nie chciał Pan wyrazić zgody. Będzie mi jednak przypominać chwilę bardzo słodką i
bardzo bolesną zarazem: kiedy poczułam, że moje serce rwie się do Pana, i kiedy
zrozumiałam, że zgasły moje próżne nadzieje. Powinnam przecież Pana nienawidzić, Pana,
który nienawidzi mego ubóstwianego ojca! A jednak... nie wiem, jak się to dzieje, że
zwracam Panu Jego prezenty nie czując się zraniona w miłości własnej i wyrzekam się
Pańskiej sympatii z głębokim bólem.
Zechce Pan przyjąć, Panie Margrabio, wyrazy najszczerszego szacunku od
Gilberty de Châteaubrun
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Czy to ty, Janie, przyniosłeś tę paczkę i list? – zapytał pan de Boisguilbault.
– Nie, panie margrabio, nic nie przyniosłem i nie wiem, co to takiego – odpowiedział
cieśla, a ton jego głosu świadczył, że mówi prawdę.
– Czy to można ci wierzyć... – ciągnął dalej margrabia – niedalej jak onegdaj kłamałeś jak
z nut przedstawiając mi pewną osobę pod cudzym nazwiskiem.
– Onegdaj kłamałem, ale nie byłbym na to przysiągł, dziś przysięgam. Nie widziałem,
żeby tu ktoś wchodził, nie wiem, kto mógł to przynieść. Ale skoro pan pierwszy wspomniał o
tym, co się tu onegdaj stało, ja nie byłbym śmiał... to niech pan pozwoli sobie powiedzieć, że
to biedne dziecko płakało przez całą drogę myśląc o panu i że...
– Zaklinam cię, Janie, nie wspominaj mi o tej pannie ani o jej ojcu. Przyrzekłem ci, że ja
pierwszy zacznę o niej mówić, gdy zajdzie tego potrzeba, i pod tym warunkiem obiecałeś, że
nie będziesz mnie dręczył. Czekaj, aż cię zapytam!
– Zgoda. Ale jeśli pan każe mi czekać zbyt długo i stracę cierpliwość?
– Może nigdy nie zacznę o tym mówić, ty zaś będziesz milczał zawsze – odparł margrabia
tonem, w którym brzmiało niezadowolenie.
– To się zobaczy – rzekł cieśla – tego nie było w naszej umowie.
– W takim razie idź sobie – powiedział pan de Boisguilbault oschle. – Dzień roboczy
skończony, nie chcesz tu jadać kolacji, a Emil z pewnością wygląda cię niecierpliwie.
Powiedz mu, żeby nie tracił otuchy, wkrótce go odwiedzę... może nawet jutro!
– Jeśli go pan potraktuje tak samo jak mnie, jeśli pan nie będzie chciał wysłuchać tego, co
panu powie o Gilbercie, co mu przyjdzie z pańskiej wizyty? Nie to go uzdrowi.
– Drażnisz mnie, Janie, sprawiasz mi przykrość. Idźże już!
„Aha, wiatr się odwrócił – pomyślał cieśla. – Poczekajmy, aż znów słońce zaświeci.”
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Naciągnął kurtkę i ruszył przez park. Pan de Boisguilbault szedł za nim, by własnoręcznie
zamknąć ostatnią bramę. Było jeszcze jasno. Margrabia zauważył na świeżo zagrabionym
piasku podwójny ślad drobnej kobiecej stopy, znaczący drogę, którą przebyła Gilberta udając
się do szwajcarskiego domku i wracając stamtąd. Nie podzielił się wszakże swoim
spostrzeżeniem z cieślą, ten zaś nic nie zauważył.
Tymczasem Gilberta czekała dłużej, niż na to liczyła. Słońce zaszło już chyba od
dziesięciu minut, czas dłużył się jej nieznośnie. Zapadające ciemności i obawa, że spotka
kogoś z pałacu, kto mógłby ją poznać, wzmagały jeszcze niepokój i niecierpliwość
dziewczyny; odważyła się więc wyjść z ukrycia i pójść kawałek brzegiem rzeczki, skąd
mogła jeszcze zobaczyć powracającego z Boisguilbault cieślę. Zaledwie jednak uszła ze trzy
kroki, usłyszała, że ktoś za nią idzie; obejrzała się szybko i zobaczyła Konstantego Galuchet,
uzbrojonego w wędkę, który zmierzał w stronę drogi wiodącej do Gargilesse.
Nasunęła kaptur na twarz, nie dość szybko jednak, by poławiacz płotek nie dostrzegł
promienia złotych włosów, błękitnego oka i różowego policzka. Zresztą, widziana z tak
bliska, Gilberta z trudem mogła kogokolwiek oszukać. Ruchy jej niczym nie przypominały
ciężkiego kroku wieśniaczki, burka zaś, nie dość długa, pozwalała dojrzeć kraj lekkiej sukni i
śliczne nóżki, obute w mocne i zgrabne trzewiczki. Spotkanie to pobudziło ciekawość
Konstantego Galuchet. Miał zbyt wielką pogardę dla chłopek, by umizgać się do nich, jeśli je
spotkał idąc na przechadzkę, lecz widok przebranej panny zaostrzył jego arystokratyczne
apetyty; a przy tym jakiś niejasny instynkt podszepnął mu, że owe tak trudno dające się ukryć
jasne włosy należą do Gilberty. To skłoniło go ostatecznie, by pójść za nią i zakłócić jej
spokój.
Deptał jej więc natrętnie po piętach, to idąc tuż za nią, to przy niej, zwalniał lub
przyspieszał kroku, by zaszachować niewinne podstępy, do których się uciekała chcąc
pozostać w tyle lub dać się wyprzedzić. Zatrzymywał się, gdy ona się zatrzymywała, nachylał
się, ocierał prawie o nią i zapuszczał ciekawe i zuchwałe spojrzenia pod kaptur.
Gilberta, wystraszona, szukała oczami jakiejś chaty, gdzie mogłaby się schronić, a widząc
pustkę wokoło, zmierzała dalej w stronę Gargilesse, w nadziei, że cieśla dogoni ją i uwolni od
tej niepożądanej eskorty.
Nikt wszakże nie nadchodził i Gilberta, nie mogąc dłużej znieść uczucia, że ktoś za nią
idzie, schyliła się zaglądając do koszyka, jakby czegoś zapomniała, po czym zawróciła i
poczęła iść w stronę Boisguilbault myśląc, że Galuchet nie ośmieli się jej tam prześladować.
Było jednak za późno; Konstanty poznał ją i owładnęła nim nikczemna chęć zemsty.
– Stój, piękna wieśniaczko! – zawołał biegnąc za nią. – Czego szukasz tak tajemniczo?
Może mógłbym ci pomóc w znalezieniu zguby?... Nie odpowiadasz? Rozumiem, miałaś tu w
pobliżu miłą schadzkę, a ja ci przeszkadzam! Biada jednak dziewczętom, które biegają same
wieczorem! Nie zawsze spotkają swego galanta, czasem trafi się inny, a nieobecni nigdy racji
nie mają. Nie zważaj na takie drobiazgi, w nocy wszystkie koty są szare, i zechciej przyjąć
moje ramię. Jeśli nie znajdziemy tego, którego szukasz, postaram się go zastąpić bez zbytniej
szkody!
Gilbera, przerażona tą grubiańską mową, zaczęła biec. Zwinniejsza i szczuplejsza niż
Galuchet, wpadła pomiędzy drzewa, zaszyła się w sam gąszcz i wkrótce poczuła, że jest już
bezpieczna; jego wszakże ogarnęła wściekłość, że dziewczyna wymyka mu się tak zręcznie.
W trzech susach, obijając się i drąc ubranie o gałęzie, znalazł się znów z nią twarzą w twarz,
przed samą bramą parku Boisguilbault. I chwytając ją za burkę, wykrzyknął:
– Chcę wiedzieć, czyś warta tego, by tak za tobą gonić. Jeśli jesteś brzydka, możesz nie
uciekać, moja luba, nie będę nastawał; ale jeśliś młoda i ładna, wycałuję cię aż miło,
kochanie.
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Gilberta broniła się dzielnie, uderzając Galucheta koszykiem po twarzy i rękach; siły były
jednak zbyt nierówne, on zaś, jak szalony, chciał zedrzeć jej kaptur nie bacząc, że może ją
skaleczyć klamrą płaszcza.
W tej samej chwili dwóch ludzi stanęło w bramie parku, i Gilberta, wyzwoliwszy się
rozpaczliwym wysiłkiem, rzuciła się ku nim szukając ratunku u tego, który pierwszy szedł na
jej spotkanie. Padła w objęcia pana de Boisguilbault.
A że omdlewała ze strachu i oburzenia, ukryła twarz na piersi starca i ani margrabia, ani
Jan nie zdążyli jej poznać; jednakże na widok Galucheta, który ratował się ucieczką, obudziła
się w Janie dawna zawziętość; rzucił się w pogoń. Sekretarz pana Cardonnet był tęgi i
przysadzisty, toteż pomimo różnicy wieku Jan górował nad nim wzrostem i zwinnością.
Widząc, że nie umknie, Galuchet odwrócił się, liczył bowiem na swoje siły. Wywiązała się
bójka. Galuchet, istotnie dość krzepki, wytrzymał dobrze pierwsze natarcie, lecz Jan był
siłaczem, wkrótce więc powalił przeciwnika nad samym brzegiem rzeki.
– Ha! nie dość, że trudnisz się szpiegostwem – rzekł opierając się kolanem o jego pierś i
ściskając go tak mocno za gardło, że zwyciężony musiał go puścić – ale jeszcze, podły
fagasie, ubliżasz kobietom! Powinienem zrobić miazgę z tak szkodliwego zwierzęcia jak ty,
ale taki jesteś nikczemny, żeś gotów mi wytoczyć proces! A właśnie że nie będziesz miał tej
satysfakcji: wyjdziesz z moich rąk bez najlżejszego zadraśnięcia, które mógłbyś pokazać w
sądzie; wystarczy mi, że cię wysmaruję mydłem godnym ciebie.
I nabrawszy w garść nadbrzeżnego błota cieśla wymazał nim twarz i koszulę, i krawat
Galucheta, po czym wypuścił go z rąk i stając nad nim dodał:
– Spróbuj tylko mnie dotknąć, a zobaczysz, że ci napcham pełną gębę błota.
Galuchet jednak zbyt dotkliwie poczuł siłę ramion cieśli, by się na nowo narażać. Widząc,
że Jan spokojnie się odwrócił, miał ochotę cisnąć mu kamieniem w głowę. Przełożył sobie
jednak, że sprawa może wziąć poważny obrót i gdyby nie powalił Jana od pierwszego razu,
drogo by za to zapłacił. Zrejterował więc wyrzucając z siebie cały stek wyzwisk i pogróżek
przeciwko cieśli i protegowanej przez niego „łajdaczce”, nie śmiał wszakże wymienić
nazwiska Gilberty ani zdradzić się z tym, że ją poznał. Nie był pewien, czy nie zostanie ona w
końcu synową jego szefa, gdyż odkąd Emil zachorował, pan Cardonnet zdawał się strasznie
zatroskany i pełen wahań.
Gilberta i margrabia nie widzieli tej sceny. Dziewczynie brakło tchu i na poły zemdlona,
dała się pociągnąć aż do szwajcarskiego domku. Pan de Boisguilbault, mocno zakłopotany tą
przygodą, lecz zdecydowany mężnie stanąć w obronie obrażonej damy, nie śmiał ani do niej
przemówić, ani zdradzić się, że ją poznał. Powracała mu dawna nieufność, zadawał sobie
pytanie, czy wszystko to nie było rozmyślnie ukartowaną komedią, by rzucić w jego objęcia
dygocącą gołąbkę, lecz kiedy padła na progu jak nieżywa, kiedy zobaczył jej bladość, oczy
przygasłe, zsiniałe wargi, ogarnęło go tkliwe współczucie, zapłonął zaś srogim gniewem
przeciw mężczyźnie, zdolnemu znieważyć bezbronną kobietę. Uzmysłowił sobie ponadto, że
to szlachetne dziecko naraziło się na niebezpieczeństwo, by dokonać czynu, który dyktowały
jej duma i bezinteresowność. Dźwignął ją z ziemi, zaniósł na fotel i powiedział rozcierając
zlodowaciałe ręce dziewczyny:
– Niech się pani nie lęka, panno de Châteaubrun, niechże się pani uspokoi, zaklinam panią!
Jest pani tu bezpieczna i mile widziana.
– Gilberto! – wykrzyknął cieśla, kiedy wchodząc poznał córkę pana Antoniego – moja
Gilberto! Czy to możliwe, Boże wielki! Ach, gdybym to był wiedział, nie oszczędziłbym tego
nędznika. Ale nie zdążył ujść daleko, muszę go zabić!
Nieprzytomny z wściekłości, miał już rzucić się w pogoń za Galuchetem, lecz zatrzymali
go margrabia i Gilberta, która wracała już do życia. Nie przyszło im to łatwo, Jan był jak
oszalały. Wreszcie margrabia dał mu do zrozumienia, że nie powinien dalej posuwać swej
zemsty, jeśli nie chce, by cień padł na dobre imię panny de Châteaubrun.
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Margrabia tymczasem czuł się wciąż zakłopotany wobec Gilberty. Chciała odejść, on zaś
pragnął w głębi serca, by pozostała dłużej, nie mógł jednak się przełamać, by wyrazić jej to
jasno; przekonywał ją, że powinna jeszcze odpocząć i przyjść do siebie po przebytych
wzruszeniach. Lecz Gilbertą bała się znów narazić rodziców na niepokój i zapewniała, że
czuje się na siłach, by wrócić do domu. Margrabia ofiarował jej swój powóz, proponował, by
powąchała eteru, szukał wszędzie flakonu i nie mógł go znaleźć... a zwłaszcza szukał w
myśli, co ma jej odpowiedzieć na list i na krok, który uczyniła. A choć zazwyczaj, skoro
powziął jakieś postanowienie, umiał zachować się z całą swobodą, z chwilą gdy popadał w
właściwą jego naturze rozterkę duchową, był bardziej niezgrabny i zakłopotany niż uczeń
wstępujący w świat.
Wreszcie, kiedy Gilberta wstała chcąc odejść w towarzystwie Jana, zgodziła się bowiem,
by ją odprowadził do Châteaubrun, margrabia wstał również, sięgnął po kapelusz i
stanowczym ruchem biorąc do ręki nową laskę, co wywołało uśmiech na twarzy Jana,
powiedział:
– Pozwoli pani, że i ja ją odprowadzę. Ten natręt mógł się gdzieś zaczaić, a dwóch rycerzy
więcej znaczy niż jeden.
– Niech mu pani ustąpi – szepnął Jan Gilbercie, która przez grzeczność próbowała
odmówić.
Wyszli więc wszyscy troje z parku i margrabia początkowo pozostawał w tyle lub
wysuwał się o kilka kroków naprzód, jakby chcąc służyć im za straż przednią. Znalazł się w
końcu u boku Gilberty i widząc, że jest zdruzgotana tym przejściem i kroczy z wysiłkiem,
odważył się ofiarować jej ramię. Powoli wdał się z nią w rozmowę i także powoli odzyskiwał
swobodę. Zrazu poruszał ogólne tematy, potem zaczął mówić o niej samej. Dopytywał się o
jej zamiłowania, zajęcia, o lekturę, a choć zachowywała pełną skromności powściągliwość,
spostrzegł wkrótce, że jest obdarzona nieprzeciętną inteligencją i że odebrała bardzo
gruntowne wykształcenie.
Zdumiony tym odkryciem, chciał się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób zdobyła tyle
poważnych wiadomości, przyznała się wówczas, że znaczną część swojej wiedzy zaczerpnęła
z biblioteki w Boisguilbault.
– Jestem z tego dumny i szczęśliwy – rzekł margrabia – i stawiam do pani dyspozycji
wszystkie moje wartościowe książki. Mam nadzieję, że pani przez kogoś o nie poprosi lub
zgodzi się, bym to ja dokonywał wyboru i przysyłał je pani co tydzień. Jan zechce z
pewnością być naszym pośrednikiem, póki Emil nie stanie się nim na nowo.
Gilberta westchnęła. Przeraźliwe milczenie Emila nie wróżyło, by owe szczęśliwe dni
miały powrócić.
– Niechże pani oprze się mocniej o moje ramię – powiedział margrabia – pani zdaje się jest
cierpiąca, a nie chce mojej pomocy.
Kiedy stanęli u stóp wzgórza, na którym wznosił się zamek de Châteaubrun, pan de
Boisguilbault, który dotąd jakby o wszystkim zapomniał, zaczął zdradzać oznaki niepokoju i
wzburzenia, jak płochliwy koń. Zatrzymał się nagle i ujmując delikatnie rękę Gilberty wsunął
ją pod ramię Jana.
– Odprowadziłem panią niemal do progu jej domu – powiedział – i zostawiam ją w
towarzystwie wiernego przyjaciela. Nie jestem pani już potrzebny, ale zabieram z sobą
obietnicę, że pani będzie korzystała z mojej biblioteki.
– Czemuż nie może mi pan dalej towarzyszyć! – odpowiedziała Gilberta błagalnym tonem.
– Zgodziłabym się w zamian za to nie otworzyć żadnej książki do końca mego życia, choć to
wielkie dla mnie wyrzeczenie.
– To, niestety, niemożliwe – odrzekł margrabia z westchnieniem – lecz czas i przypadek
zrządzają nieraz nieoczekiwane spotkania. Mam nadzieję, że nie pożegnamy się na zawsze,
myśl ta bowiem byłaby dla mnie bardzo bolesna.
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Złożył jej ukłon i powrócił do szwajcarskiego domku, gdzie spędził część nocy na pisaniu,
porządkowaniu papierów i wpatrywaniu się w portret margrabiny.
Nazajutrz w południe pan de Boisguilbault wdział swój zielony frak, uszyty według mody
Cesarstwa, najbardziej płową perukę, jaką posiadał, spodnie i rękawiczki ze skóry daniela,
buty z cholewami do pół łydki, zbrojne w krótkie srebrne ostrogi w kształcie łabędziej szyi.
Lokaj w galowym mundurze koniuszego przyprowadził mu najpiękniejszego wierzchowca,
jaki był w stajni, i sam dosiadając konia przeznaczonego dla świty, a niemal równie
doskonałego, podążył za nim drobnym kłusem drogą do Gargilesse, wioząc lekką szkatułkę,
przewieszoną przez ramię na rzemieniu.
Wielkie było zdziwienie mieszkańców osady, kiedy zobaczyli w obrębie swoich murów
postać wyprostowaną i sztywną na rosłym koniu. Margrabia, niczym profesor jazdy z
minionej epoki, wystąpił w stroju galowym, w złotych okularach i ze szpicrutą ze złotą gałką,
którą trzymał do góry jak świecę. Pan de Boisguilbault chyba co najmniej od dziesięciu lat nie
odwiedził żadnej wsi ani miasteczka. Dzieci biegły za nim, olśnione jego wspaniałą postawą,
kobiety tłoczyły się na progach domostw, mężczyźni zaś dźwigający ciężary przystawali na
środku drogi, osłupiali.
Po stromo opadającym bruku przejechał stępa aż do fabryki Cardonneta; był zbyt
wytrawnym jeźdźcem, żeby bawić się w karkołomne sztuki; po czym, wprawiając konia w
kłusa na francuską modłę, wjechał na dziedziniec fabryczny. Panował tak doskonale nad
ruchami i tempem konia, że wierzchowiec jego przypominał raczej idealnie funkcjonujący
zegar. Nie można było zaprzeczyć, że margrabia wyglądał jeszcze imponująco, i kobiety
mówiły między sobą:
– Widzicie teraz, że to czarodziej! Odkąd go nie widzieliśmy, a więc od dziesięciu lat, nie
postarzał ani o jeden dzień.
Poprosił, by go zaprowadzono do pana Emila Cardonnet, i zastał młodzieńca w jego
pokoju; siedział na kanapie mając po prawej ręce ojca, a po lewej lekarza. Pani Cardonnet
siedziała naprzeciwko syna i przyglądała mu się z niepokojem.
Emil był bardzo blady, lecz stan jego nie budził już żadnych obaw. Wstał i wyszedł na
spotkanie pana de Boisguilbault, który, uścisnąwszy go serdecznie, skłonił się głęboko przed
panią Cardonnet i ze znacznie większą powściągliwością przed jej mężem. Przez parę chwil
mówiono tylko o zdrowiu pacjenta. Miał atak dość silnej gorączki, w przeddzień puszczono
mu krew; noc miał dobrą i rano gorączka spadła zupełnie. Zachęcano go, by pojechał na
spacer kabrioletem – miał zamiar udać się do pana Boisguilbault w chwili, kiedy margrabia
wchodził do pokoju.
Margrabia znał wszystkie szczegóły choroby od cieśli, który ukrył ją starannie przed
Gilbertą. Nie było już najmniejszych podstaw do niepokoju. Lekarz oświadczył, że choremu
należy podać obiad, i oddalił się obiecując przyjść nazajutrz – tylko dla spokoju swego
sumienia.
Słuchając tych wszystkich szczegółów, margrabia bacznie obserwował wyraz twarzy pana
Cardonnet. Przemysłowiec miał minę raczej tryumfującą niż radosną. Niewątpliwie drżał na
myśl, że mógł stracić syna, odkąd jednak pozbył się tej obawy, zwycięstwo zostało
odniesione: Emil był zdolny znieść ból.
Pan Cardonnet ze swej strony obserwował dziwaczną postać margrabiego i uznał, że stary
arystokrata jest w najwyższym stopniu śmieszny. Jego powaga i powolne wysławianie tym
więcej niecierpliwiły przemysłowca, że pan de Boisguilbault chcąc ukryć zakłopotanie
wygłaszał sentencjonalnym tonem same komunały. Toteż przemysłowiec wkrótce pożegnał
margrabiego i powrócił do swoich zajęć. Pani Cardonnet domyślając się po niespokojnym
zachowaniu Emila, że pragnie porozmawiać ze starym przyjacielem, zostawiła ich samych,
zaleciwszy synowi, by nie mówił zbyt wiele.
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– A więc – powiedział Emil margrabiemu, gdy zostali we dwóch – może mi pan przyznać
palmę męczennika! Przeszedłem próbę ogniową, lecz Pan Bóg ochrania tych, którzy go
wzywają, i wyszedłem z tej próby czysty i bez widocznych obrażeń. Czuję się wprawdzie
nieco złamany, ale spokojny i pełen wiary w przyszłość. Dziś rano oświadczyłem ojcu, będąc
w pełni władz umysłowych i całkowicie przytomny, to com już mu powiedział w podnieceniu
i może nawet w gorączkowej malignie. Wie już teraz, że nigdy nie wyrzeknę się swoich
przekonań i że wygrywanie przeciwko mnie moich uczuć nie zapewni mu nade mną
zwycięstwa. Zdaje się bardzo z tego rad, gdyż sądzi, że w ten sposób udało mu się odstręczyć
mnie od małżeństwa, którego bał się więcej niż żarliwości moich zasad. Dziś rano jeszcze
wspominał, że chciałby, bym się rozerwał, odbył jakąś podróż, pojechał do Włoch.
Odpowiedziałem, że nie chcę opuścić Francji ani nawet tej okolicy, chyba że mnie wypędzi z
rodzicielskiego domu. Uśmiechnął się i ze względu na to, że wczoraj puszczano mi krew, nie
chciał mi się sprzeciwić; jutro jednak przemówi do mnie jak srogi przyjaciel, pojutrze jak
zagniewany ojciec, następnego dnia jak despotyczny władca. Niech pan będzie o mnie
spokojny, drogi przyjacielu, nie zabraknie mi odwagi, opanowania i cierpliwości. Czy skaże
mnie na wygnanie, czy zatrzyma przy sobie, by mnie torturować, dowiodę mu, że miłość to
potęga, jeśli natchnieniem jej jest uwielbienie prawdy, zaś podporą wzniosłe ideały.
– Emilu – rzekł margrabia – wiem od naszego przyjaciela Jana o wszystkim, co zaszło
pomiędzy twoim ojcem i tobą, jak również o wielkim duchowym zwycięstwie, jakie
odniosłeś. Jadąc tu byłem całkowicie spokojny.
– Ach, drogi przyjacielu, wiem, że pogodził się pan z tym człowiekiem prostym, lecz tak
szlachetnym. Powiedział mi, że pan zamierza mnie odwiedzić. Czekałem na pana.
– Czy nic ci więcej nie mówił? – zapytał margrabia spoglądając uważnie na Emila.
– Nie, nic więcej, przysięgam panu – odpowiedział Emil z przekonaniem, jakie daje
szczerość.
– Chwali mu się, że dotrzymał słowa – ciągnął dalej pan de Boisguilbault – byłeś zbyt
podniecony gorączką, by znieść nowe wzruszenia. I ja miałem bardzo gwałtowne przeżycia,
odkąd się nie widzieliśmy, lecz jestem zadowolony z ich wyniku i powiem ci o nich. Ale
później trochę, Emilu... jesteś zbyt osłabiony, a ja nie dość jeszcze pewien siebie. Nie
przychodź do mnie dzisiaj, mam inne konieczne wyjazdy i może w drodze powrotnej
wieczorem wstąpię do ciebie. Czy obiecujesz mi tymczasem zjeść obiad, oszczędzać się,
słowem, wyzdrowieć?
– Przyrzekam, mój przyjacielu! Czemuż nie mogę donieść ukochanej, że odzyskując
przytomność umysłu i siły odnalazłem w głębi serca miłość jeszcze gorętszą i bardziej
wszechwładną!
– A więc, Emilu, napisz do niej kilka słów, byłeś się tylko nie zmęczył, wrócę tu dziś
wieczorem, a jeśli nie mieszka zbyt daleko, podejmę się dostarczenia jej twego listu.
– Niestety, drogi przyjacielu, nie mogę panu zdradzić jej nazwiska! Gdyby jednak cieśla
chciał się tego podjąć... Teraz, kiedy mnie już tak bez przerwy nie pilnują i kiedy odzyskałem
siły, mógłbym do niej napisać.
– Napisz więc, zapieczętuj i nie adresuj. Cieśla pracuje u mnie, doręczę mu twój list przed
wieczorem.
Podczas kiedy nasz bohater pisał, pan de Boisguilbault wyszedł z pokoju i poprosił o
rozmowę z panem Cardonnet. Odpowiedziano mu, że przemysłowiec właśnie wyjechał z
domu kabrioletem.
– Czy nie wiadomo, gdzie mógłbym go odnaleźć? – zapytał margrabia, niezbyt przekonany
o prawdziwości owego alibi.
Pan Cardonnet nie powiedział, dokąd się udaje, ale sądzono, że chyba do Châteaubrun,
gdyż pojechał w tamtą stronę, a był już tam w zeszłym tygodniu.
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Usłyszawszy tę odpowiedź pan de Boisguilbault okazał zdumiewającą aktywność: wrócił
do Emila, zabrał list, pomacał mu puls, stwierdził, że tętno jest nieco przyspieszone, dosiadł
konia i wyjechał ze wsi z równym spokojem, jak do niej wjechał. Kiedy wszakże wydostał się
w pole, ruszył krótkiego galopa.

XVIII

ROZGRZESZENIE

Pan Cardonnet przybył tymczasem do Châteaubrun i stanął przed Gilbertą, jej ojcem i
Janillą.
– Panie de Châteaubrun – rzekł zasiadając z zupełną swobodą pośród tych osób,
przerażonych jego wizytą, która zwiastowała im jakieś nowe przykrości – wie pan zapewne,
co zaszło między mną a moim synem z powodu pańskiej córki. Syn mój dał dowód rozumu i
dobrego gustu wybierając ją sobie za narzeczoną. Córka pańska, jak również pan, byli tak
łaskawi, że przyjęli jego oświadczyny nie wiedząc, czy ja je zaaprobuję...
Tu Janilla poruszyła się gniewnie, Gilberta zbladła i spuściła oczy, pan Antoni zaś
zaczerwienił się i już otwierał usta, by przerwać panu Cardonnet, lecz ten nie dał mu przyjść
do słowa i ciągnął dalej.
– Przyznaję, że zrazu nie pochwalałem tego związku, lecz przyjechałem tutaj, zobaczyłem
pannę Gilbertę i ustąpiłem. Postawiłem warunki bardzo łatwe i bardzo proste. Syn mój
hołduje przekonaniom ultrademokratycznym, ja zaś jestem umiarkowanym konserwatystą.
Przewiduję, iż zbyt krańcowe poglądy zachwieją równowagę umysłową jak również kredyt
Emila. Żądam, żeby się ich wyrzekł i powrócił na uznaną przez ogół drogę rozsądku.
Sądziłem, że z łatwością zgodzi się na poniesienie tej ofiary, cieszyłem się na to zawczasu, w
liście do panny Gilberty zapowiedziałem, że zwycięstwo uważam za niewątpliwe. Lecz ku
memu wielkiemu zdziwieniu Emil trwa w egzaltowanym uporze i poświęca dla niego miłość,
która jak sądziłem, była głębsza i bardziej ofiarna. Zmuszony więc jestem oświadczyć
państwu, że syn mój wyrzekł się dziś rano nieodwołalnie ręki panny de Châteaubrun. Czułem
się w obowiązku natychmiast państwa o tym zawiadomić, aby, poznawszy jego i moje
intencje, nie zarzucili mi braku decyzji i roztropności. Jeśli państwo będą nadal uważali za
właściwe upoważniać go do okazywania swoich uczuć i znosić jego częste wizyty, to już ich
sprawa, ja umywam ręce.
– Panie Cardonnet – odpowiedział pan Antoni wstając z krzesła – wiem o tym dobrze i
wiem również, że nie zabraknie panu nigdy pięknych frazesów, by z nas dworować, lecz
powiadam panu, że jeśli pan jest tak dobrze poinformowany o wszystkim, co się u nas dzieje,
to dlatego że nasłał pan na nasz dom szpiegów, a także lokai, by znieważyć nas oburzającymi
roszczeniami do ręki mojej córki. Wieleśmy już wycierpieli dzięki pańskiej dyplomacji i
prosimy bez ogródek, by pan na tym poprzestał. Nie jesteśmy tak ograniczeni, żeby nie
zrozumieć, że pan pod żadnym pozorem nie chce połączyć swego bogactwa z naszym
ubóstwem. Nie daliśmy się wywieść w pole pańskim wykrętnym słowom i kiedy wpadł pan
na ów niezwykły pomysł, by postawić swego syna przed alternatywą bądź całkowitego
poddania się panu na punkcie wyznawanych zasad, co jest niemożliwe, bądź wyrzeczenia się
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małżeństwa, na które pan by i tak nie pozwolił, gdyby nawet syn pański zniżył się do takiego
kłamstwa – wówczas przysięgliśmy, że zarówno on, pan, jak i my musimy postawić sprawę
jasno i otwarcie. Mówię to wszystko po to, aby pan zrozumiał, że wiemy dobrze, co nam
robić wypada, że potrafię bronić honoru i godności mojej córki równie dobrze, jak pan broni
bogactw swego syna, i że nie pozwolę, by ktokolwiek miał mi dawać w tym względzie jakieś
rady lub nauki.
Przemówiwszy w ten sposób ze stanowczością, której pan Cardonnet nie spodziewał się
nigdy po tym „starym pijaku” de Châteaubrun, pan Antoni usiadł z powrotem i spojrzał
przemysłowcowi prosto w oczy. Gilberta czuła, że umiera, ale poczytywała za swój
obowiązek wesprzeć własną dumą słuszną dumę ojca. Podniosła również oczy na pana
Cardonnet, a spojrzenia jej zdawały się potwierdzać wszystko to, co powiedział przed chwilą
pan Antoni.
Janilla, która nie posiadała się ze złości, uważała za stosowne zabrać głos.
– Może pan być spokojny, panie Cardonnet – rzekła – obejdziemy się bez pańskiego
nazwiska. Nosimy nie gorsze, jeśli zaś chodzi o pieniądze, to chlubniejsza była nasza strata
niż pańskie dojście do majątku.
– Wiem, panno Janillo – odparł pan Cardonnet z pozornym spokojem zdradzającym
głęboką pogardę – że pyszni się pani nazwiskiem, które pan de Châteaubrun każe nosić pani
córce. Ja ze swej strony nie byłbym tak dumny i byłbym zamknął oczy na nie całkiem prawe
urodzenie; rozumiem jednak, że majątek człowieka z gminu, zdobyty własną pracą, może się
wydać godny pogardy osobie, która – tak jak pani – wychowana była widocznie we
wspaniałym próżniactwie. Pozostaje mi więc tylko życzyć wszystkim państwu dużo szczęścia
i przeprosić pannę Gilbertę, że sprawiłem jej trochę przykrości. Jeśli w czym wobec niej
zawiniłem, to tylko mimo woli, sądzę jednak, że będę mógł jej to wynagrodzić dając jej dobrą
radę: młodzieńcy, którym się zdaje, że mogą rządzić wolą rodziców, skłonni są raczej do
przelotnych kaprysów niż zdolni do wielkich namiętności. Zachowanie Emila wobec niej jest
chyba najlepszym tego dowodem, aż się trochę za niego wstydzę.
– Dosyć, panie Cardonnet, dosyć, słyszysz pan? – rzekł pan Antoni wpadając w złość po
raz pierwszy w życiu. – Rumieniłbym się, gdybym miał tyle dowcipu co pan i gdybym robił z
niego tak niegodny użytek, by ubliżać młodej dziewczynie i rzucać wyzwanie ojcu w jej
obecności. Spodziewam się, że pan mnie zrozumiał i że...
– Panie Antoni! Panno Janillo! – krzyknął Sylwin Charasson i skoczył jednym susem na
środek pokoju – pan de Boisguilbault jedzie do państwa w odwiedziny! Prawdę mówię, jak
mi Bóg miły, to pan de Boisguilbault! Poznałem go po białym koniu i po żółtych okularach!
Ta niespodziewana nowina tak wzruszyła pana de Châteaubrun, że zapomniał o całym
gniewie i porwany nagle dziecięcą radością pomieszaną z lękiem, ruszył chwiejnym krokiem
na spotkanie tego, który był niegdyś jego przyjacielem.
Jednakże w chwili gdy miał już paść mu w objęcia, zmroził go i jakby sparaliżował widok
chłodnej miny i grzecznego, a zarazem smutnego ukłonu pana de Boisguilbault. Drżący, z
sercem rozdartym, pan Antoni chwycił konwulsyjnym ruchem ramię córki, nie wiedząc
jeszcze, czy ją popchnąć ku margrabiemu, bo była rękojmią zawartej zgody, czy też kazać się
jej oddalić, bo była przytłaczającym dowodem jego winy.
Janilla, oszołomiona, dygała głęboko przed margrabią, który patrzył na nią roztargnionym
wzrokiem i odpowiedział na jej reweranse ledwie dostrzegalnym ukłonem.
– Panie Cardonnet – rzekł stanąwszy z przemysłowcem oko w oko na progu czworokątnej
wieży – zdaje się, że pan zamierza stąd odejść, ja zaś przybyłem tu umyślnie, by pana
spotkać. Wyjechał pan z domu w tej samej chwili, kiedy szukałem z panem rozmowy,
podążyłem więc za nim. Proszę zatem, niech pan jeszcze trochę tu pozostanie i zechce mi
poświęcić trochę uwagi.
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– Pomówimy gdzie indziej, jeśli pan pozwoli, panie margrabio – odpowiedział Cardonnet
– nie mogę bowiem dłużej pozostać w tym domu. Gdyby pan jednak zechciał, moglibyśmy
zejść razem pieszo z tej góry...
– Nie, proszę pana, pozwoli pan, że nie ustąpię. To, co mam do powiedzenia, jest dość
ważne i osoby tu zebrane powinny to usłyszeć. Zdaje mi się, że przybyłem zbyt późno, by
zapobiec przykrym wyjaśnieniom, lecz pan jest człowiekiem interesu, panie Cardonnet, i wie
pan dobrze, że ludzie zbierają się na naradę w doniosłych sprawach, by przedyskutować na
chłodno poważne kwestie nawet wówczas, gdy w głębi ich duszy grają namiętności. Hrabio
de Châteaubrun, proszę, niech pan zatrzyma pana Cardonnet, jest to nieodzowne. Jestem stary
i chory, nie będę już może miał sił, by tu powrócić i odbyć raz jeszcze tak daleką drogę.
Panowie obaj są w porównaniu ze mną jeszcze całkiem młodzi, proszę was zatem, zdobądźcie
się na trochę spokoju i względów, a oszczędzicie mi wiele zmęczenia. Czy mi tego
odmówicie?
Margrabia tym razem mówił ze swobodą i wdziękiem, czyniącym go zupełnie innym
człowiekiem niż ten, którego pan Cardonnet widział przed godziną. Toteż przemysłowiec
doznał uczucia zdziwienia, nie pozbawionego uznania, a nawet szacunku. Pan de
Châteaubrun zatrzymał go skwapliwie i wszyscy weszli do wieży z wyjątkiem Janilli, której
pan Antoni dał znak i która stanęła za drzwiami kuchni, by stamtąd podsłuchiwać, o czym
będzie mowa.
Gilberta wahała się, czy ma odejść, czy zostać, lecz pan de Boisguilbault podał jej rękę z
wielką kurtuazją i przyprowadziwszy ją do krzesła usiadł przy niej, w pewnej odległości od
jej ojca i ojca Emila.
– Chcąc postąpić wedle porządku i zgodnie z szacunkiem, który winniśmy damom – zaczął
– zwrócę się najpierw do panny de Châteaubrun. Mościa panno, spisałem dzisiejszej nocy
testament i pragnę zapoznać panią z jego paragrafami i warunkami; nie chciałbym jednak tym
razem spotkać się z odmową, i tylko wtedy odważę się przeczytać te bazgroty, jeśli mi pani
zechce przyrzec, że nie będzie się gniewać. Pani również postawiła mi pewne warunki w
liście, który mam przy sobie i który sprawił mi wielką przykrość. Niemniej uważam je za
słuszne i rozumiem, że nie chciała pani przyjąć najdrobniejszego nawet upominku od
człowieka, którego uważa pani za wroga swego ojca. Na to więc, by złamać pani opór, trzeba,
żeby ta wrogość ustała i żeby ojciec pani przebaczył mi wszystkie winy, jakie mogłem mieć
wobec niego. Panie de Châteaubrun – rzekł zdobywając się na bohaterski wysiłek – obraził
mnie pan niegdyś, odpłaciłem panu za to zrywając naszą przyjaźń bez dalszych wyjaśnień.
Powinniśmy byli się pojedynkować lub wzajemnie sobie przebaczyć. Nie pojedynkowaliśmy
się, ale przez dwadzieścia lat byliśmy sobie obcy, a to jest znacznie gorsze dla tych, co się
niegdyś kochali. Przebaczam dziś panu pańskie winy, czy chce mi pan wybaczyć moje?
– Ach, margrabio! – wykrzyknął pan Antoni biegnąc ku niemu i zginając kolano – nigdy
pan niczym wobec mnie nie zawinił, byłeś mi najlepszym przyjacielem, zastępowałeś mi ojca,
ja zaś cię śmiertelnie obraziłem. Byłbym nadstawił odsłoniętą pierś, gdyby pan chciał ją
przebić szpadą, lecz nigdy nie podniósłbym ręki na pana. Nie chciał pan pozbawić mnie
życia, ukarał mnie pan stokroć gorzej, pozbawiając mnie swojej przyjaźni. Teraz udziela mi
pan przebaczenia, przyjmuję je na kolanach wobec moich przyjaciół i moich wrogów, gdyż
ukorzenie się przed panem jest jedynym zadośćuczynieniem, jakie mogę panu ofiarować. Pan
zaś, panie Cardonnet – rzekł wstając i mierząc wzrokiem przemysłowca od stóp do głów –
możesz sobie dowolnie kpić z rzeczy, których pan nie jest w stanie zrozumieć; lecz nie przed
każdym odsłaniam nagą pierś i rozbrojone ramię, o czym wkrótce się pan przekona.
Pan Cardonnet podniósł się również, obrzucając pana Antoniego groźnym spojrzeniem.
Margrabia stanął pomiędzy nim a panem Antonim:
– Panie hrabio, nie wiem, co zaszło między panem a panem Cardonnet, lecz ofiarowuje mi
pan zadośćuczynienie, które odrzucam. Wierzę, iż winy nasze były wzajemne, i nie chcę pana

212

widzieć u moich kolan, lecz w moich objęciach; ale skoro sądzisz, iż winien mi jesteś
posłuszeństwo, do którego wiek mój mnie upoważnia, żądam, zanim się uściśniemy, aby się
pan pogodził z panem Cardonnet i aby pan uczynił pierwszy krok.
– To niemożliwe! – wykrzyknął Antoni ściskając konwulsyjnie ramię margrabiego,
miotany równocześnie gniewem i radością – ten pan przemawiał przed chwilą do mojej córki
w sposób obraźliwy.
– To być nie może – odparł margrabia – to jakieś nieporozumienie. Znam uczucia pana
Cardannet; charakter jego nie pozwoli mu na podobną podłość. Panie Cardonnet, jestem
pewien, że zna pan zasady kodeksu honorowego równie dobrze jak szlachcic, a widział pan
przed chwilą, jak dwaj arystokraci, którzy niegdyś okrutnie się nawzajem zranili, pogodzili
się na pańskich oczach, nie wstydząc się wzajemnych ustępstw. Niech pan również zdobędzie
się na piękny gest i dowiedzie nam, że nazwisko nie stanowi o szlachectwie. Przynoszę panu
słowa pokoju, a przede wszystka coś, co może wam pomóc do zawarcia zgody. Niech pan
pozwoli, że złączę dłoń pańską z dłonią pana de Châteaubrun. Nie odmówi pan przecież
stojącemu nad grobem starcowi. Panno Gilberto, proszę o poparcie, niech pani przemówi do
swego ojca...
„...coś, co może wam pomóc do zawarcia zgody” – słowa te zabrzmiały jasno w uszach
pana Cardonnet. Jego przenikliwy umysł odgadł już część prawdy. Zrozumiał, że trzeba
będzie ustąpić, i pomyślał, że lepiej wygrać bitwę z honorem niż znosić skutki kapitulacji.
– Intencje moje były tak dalekie od tego, o co posądza mnie pan de Châteaubrun –
powiedział – miałem zawsze tyle szacunku i uznania dla jego córki, że nie zawaham się
odwołać wszystkiego, co w moich słowach mogło być źle zrozumiane. Błagam pannę
Gilbertę, by w to uwierzyła, i wyciągam dłoń do jej ojca, jako rękojmię przysięgi, którą mu
składam.
– To wystarczy, panie Cardonnet, nie mówmy więcej o tym – odrzekł pan Antoni ściskając
jego dłoń – rozstańmy się bez żalu. Antoni de Châteaubrun nigdy nie umiał kłamać.
„To prawda – pomyślał pan de Boisguilbault – gdyby był bardziej skryty, ja pozostałbym
ślepy i... szczęśliwy, jak tylu innych.”
– A teraz – rzekł drżącym głosem – dziękuję ci, Antoni, uściskaj mnie.
Uścisk hrabiego był gorący i pełen entuzjazmu, margrabiego zaś konwencjonalny i
wymuszony. Zagrał rolę przerastającą jego siły – zbladł, zadrżał i był zmuszony usiąść.
Antoni usiadł przy nim, w piersi jego wzbierały łkania. Gilberta uklękła przed margrabią i
płacząc także z radości i wdzięczności, okryła jego ręce pocałunkami.
Wszystkie te wylewy uczuć niecierpliwiły przemysłowca, przyglądał się im zimnym i
dumnym okiem i czekał na to, „co mogło dopomóc do zgody”.
Pan de Boisguilbault wyciągnął wreszcie z kieszeni arkusz papieru i odczytał go
wyraźnym i dobitnym głosem.
Oświadczył w kilku jasnych i zwięzłych słowach, że posiada cztery miliony pięćset tysięcy
liwrów, z których dwa miliony zapisuje aktem darowizny (bez prawa użytkowania) pannie
Gilbercie de Châteaubrun, pod warunkiem, że poślubi pana Emila Cardonnet; zaś panu
Emilowi Cardonnet również sumę dwóch milionów, pod warunkiem, że poślubi pannę
Gilbertę de Châteaubrun. O ile warunek ten będzie dotrzymany, małżeństwo winno być
zawarte najdalej za sześć miesięcy, pan de Boisguilbault zaś zachowuje prawo dożywotniego
użytkowania majątku; przeznacza wszakże przyszłym małżonkom na własność pięćset tysięcy
liwrów, z natychmiastowym prawem używalności od dnia zawarcia małżeństwa... Jednakże ta
suma oddana zostanie na własność i użytek panny de Châteaubrun nawet w razie, gdyby nie
poślubiła pana Emila Cardonnet.
Za drzwiami rozległ się stłumiony okrzyk – to Janilla zemdlała z radości, wsparta na
ramieniu Sylwina Charasson.
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XIX

POJEDNANIE

Gilberta nie rozumiała wcale, co ją spotkało, nie miała pojęcia, co znaczy fortuna wartości
czterech milionów; tak ciężkie „brzemię” w jej skromnym i szczęśliwym życiu napełniało ją
raczej lękiem niż radością, czuła jednak, że powraca możliwość małżeństwa z Emilem, i nie
mogąc wymówić ani słowa, ściskała konwulsyjnie rękę pana de Boisguilbault w swoich
dłoniach. Antoni był zupełnie oszołomiony bogactwem swojej córki. Nie cieszył się z tego,
tak samo jak ona, lecz widział w tym tak wyraźny dowód przebaczenia i wspaniałomyślności
margrabiego, iż zdawało mu się, że śni, i także nie potrafił nic odpowiedzieć.
Jedynie pan Cardonnet zrozumiał, czym jest suma czterech i pół milionów, która przypaść
miała jego przyszłym wnukom. Nie stracił wszakże głowy, wysłuchał testamentu z obojętną
miną i, nie chcąc, by posądzono go, że korzy się przed potęgą złota, rzekł chłodno:
– Widzę, że panu de Boisguilbault bardzo zależy na tym, by wola ojcowska ustąpiła przed
wolą przyjaciela; jednakże ubóstwo panny de Châteaubrun nigdy nie wydawało mi się
najważniejszą przeszkodą do tego małżeństwa. Istnieje inny szkopuł, który budzi we mnie
znacznie większą niechęć, to, iż jest ona dzieckiem nieprawym i wszystko zdaje się
wskazywać, że jej matka – nie wymienię jej nazwiska... – jest osobą wielce mizernej
kondycji.
– Myli się pan, panie Cardonnet – odpowiedział pan de Boisguilbault stanowczo. – Panna
Janilla jest, i była zawsze, osobą o nieposzlakowanej moralności, i sądzę, że niesłusznie
lekceważy pan osobę tak wierną i tak oddaną tym, których kocha. Sprawiedliwość wymaga,
bym sprostował pańskie zdanie w tej sprawie. Stwierdzam kategorycznie, że w żyłach panny
de Châteaubrun płynie krew szlachetna bez żadnych domieszek, jeśli to panu sprawia
satysfakcję. Mogę nawet panu powiedzieć, że znałem doskonale jej matkę i że pochodziła z
równie dobrej rodziny, jak moja... A teraz, panie Cardonnet, czy zgłasza pan jeszcze jakie
sprzeciwy? Czy sądzi pan, że charakter panny de Châteaubrun może w kimkolwiek wzbudzić
niechęć lub nieufność?
– Ależ nie, oczywiście, panie margrabio – odpowiedział pan Cardonnet – a jednak jeszcze
się waham. Wydaje mi się, że podobny akt godzi w moją powagę i godność ojcowską;
mogłoby się zdawać, że dałem przyzwolenie za cenę złota, i to wówczas gdy jedyną moją
ambicją było, aby syn zdobył majątek dzięki swej pracy i zdolnościom; a tu jestem
świadkiem, jak wznoszą go na szczyty fortuny zapewniając mu przyszłość bezczynną i
próżniaczą.
– Mam nadzieję, że tak nie będzie – odparł pan de Boisguilbault. – Jeżeli wybrałem Emila
na swego spadkobiercę, to dlatego, że liczę, iż w niczym nie będzie do mnie podobny i że
potrafi uczynić lepszy niż ja użytek z mojej fortuny.
Cardonnet był gotów ustąpić. Tłumaczył sobie, że dalszą odmową zraziłby sobie syna raz
na zawsze zgadzając się zaś łaskawie, mógł odzyskać na tyle wpływ nad nim, by nauczyć go,
jak posługiwać się takim bogactwem wedle ojcowskiej myśli. Innymi słowy, pan Cardonnet
liczył, że mając cztery miliony można mieć z czasem czterdzieści, był zaś przekonany, że
żaden człowiek, nawet święty, nie może stać się nagle posiadaczem czterech milionów i nie
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nabrać zamiłowania do bogactwa. „Emil będzie zrazu robił szaleństwa – myślał sobie – straci
część tego skarbu, a kiedy zobaczy, że fortuna jego się zmniejsza, przerazi się i zechce
powetować stratę; potem zaś, tak jak nabierają apatytu ci, którzy jeść zaczną, będzie chciał
podwoić swój majątek, powiększyć go dziesięciokrotnie, stokrotnie... Z moją pomocą
możemy stać się kiedyś królami finansjery.”
– Nie mam prawa – rzekł wreszcie – odmawiać fortuny ofiarowanej memu synowi.
Zrobiłbym to. gdyby to było w mojej mocy, wszystko to bowiem jest przeciwne moim
poglądom i moim ideałom, lecz własność to rzecz święta. Z chwilą gdy mój syn otrzymuje
podobny dar, staje się jego właścicielem. Ograbiłbym go, gdybym odmówił swej zgody na
stawiane mu warunki. Muszę więc na zawsze zachować milczenie o wszystkim, co razi moje
przekonania w tym dziwacznym układzie, skoro zaś jestem zmuszony ustąpić, chcę to
przynajmniej zrobić z dobrej woli, zwłaszcza że... piękność, rozum i szlachetny charakter
panny Gilberty schlebiają mojej miłości własnej i obiecują szczęście mojej rodzinie.
– Skoro więc wszystko jest postanowione – rzekł pan de Boisguilbault dając komuś znak
przez okno – poproszę pannę Gilbertę, która, tak jak ja, ma zamiłowanie do kwiatów, by
przyjęła bukiet zaręczynowy.
Służący margrabiego wszedł i postawił na stole małą skrzynkę, którą był przywiózł. Pan de
Boisguilbault wyjął z niej wspaniały bukiet egzotycznych kwiatów o najsubtelniejszym
zapachu; stary Marcin strawił godzinę z górą, dobierając je jak najumiejętniej. Zamiast
wstążką – bukiet związany był owym odesłanym przez Gilbertę naszyjnikiem z brylantów. W
miejsce kaszmirowego szala, którego zaprezentowanie byłoby, zdaniem margrabiego,
nieroztropne, dodał drugi rząd brylantów do odesłanego przez Gilbertę naszyjnika.
„Dwieście czy trzysta tysięcy franków więcej posagu!” – pomyślał pan Cardonnet udając,
że patrzy na brylanty obojętnym okiem.
– Teraz – zwrócił się pan de Boisguilbault do Gilberty – nie może mi pani już niczego
odmówić: spełniłem jej wolę. Proponuję, by pani wsiadła do tych samych „taczek”, które
takie mi oddały usługi i którym zawdzięczam szczęście poznania pani. Pojedziemy do
Gargilesse; sądzę, że pan Cardonnet pragnie przedstawić swej żonie przyszłą synową; mnie
zaś leży na sercu, by i ona przyjęła moją spadkobierczynię.
Pan Cardonnet skwapliwie przystał na tę propozycja, i właśnie miano wyruszyć w drogę,
kiedy zjawił się Emil. Dowiedział się, że ojciec udał się do Châteaubrun, i obawiał się jakichś
nowych knowań przeciwko szczęściu i spokojowi Gilberty. Wskoczył na konia i, zapominając
o upływie krwi, gorączce i obietnicy danej margrabiemu, przybył drżący, zdyszany, targany
najgorszymi przeczuciami.
– Widzisz, Emilu, oto twoja żona ubrana już do ślubu – rzekł pan Cardonnet, który w lot
odgadł powody nierozwagi syna.
To mówiąc wskazał Gilbertę strojną w brylanty i kwiaty, wspartą na ramieniu pana de
Boisguilbault.
Emil, którego nerwy były w stanie najwyższego napięcia i który przeżył wielki niepokój,
na widok tych wszystkich spadających na niego, jeden po drugim, cudów, jak rażony
piorunem zachwiał się i padł zemdlony w objęcia pana Antoniego.
Szczęście jednak rzadko ludzi zabija. Emil wkrótce powrócił do życia i jego upojeń. Janilla
nacierała mu skronie octem, Gilberta trzymała go za rękę i – by niczego nie brakło mu do
szczęścia – z chwilą gdy otworzył oczy, ujrzał stojącą nad nim matkę.
Emil bredząc w malignie wyjawił jej swą miłość do Gilberty, pani Cardonnet pociągnęła
więc Galucheta za język i dowiedziała się, że mąż jej pojechał do Châteaubrun, syn zaś,
pomimo danych obietnic, dosiadł konia. W przeczuciu strasznej katastrofy przyjechała czym
prędzej powozem, po raz pierwszy w życiu bez zastanowienia stawiając czoło mężowskiemu
gniewowi i nie bacząc na złe drogi. Od pierwszych słów, które ze sobą zamieniły, pokochała
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Gilbertę; i jeśli dziewczyna z lękiem wchodziła do rodziny, której głową był pan Cardonnet,
czuła, że zawsze znajdzie pociechę w tkliwym sercu i łagodnym charakterze jego żony.
– Skoro zgromadziliśmy się tu wszyscy – rzekł wreszcie pan de Boisguilbault z
wdziękiem, o który nikt by nie mógł go posądzić – musimy wspólnie zakończyć dzień i zjeść
gdzieś razem obiad. Kompania nasza jest zbyt liczna, by nie sprawić nieco kłopotu pannie
Janilli, nasz powrót zaś do Gargilesse mógłby również nieco zaskoczyć kamerdynera pana
Cardonnet. Gdyby jednak państwo chcieli zrobić mi ten zaszczyt i przyjechać do
Boisguilbault, sądzę, że znalazłby się tam jakiś obiad. Pana de Cardonnet zainteresuje może
zapoznanie się z posiadłością jego dzieci, zredagowalibyśmy wspólnie intercyzę i
oznaczylibyśmy dzień ślubu.
Wszyscy przyjęli skwapliwie ten nowy dowód zupełnej metamorfozy margrabiego. Janilla
poprosiła tylko o pięć minut zwłoki, by przygotować toaletę „panny de Châteaubrun”,
zdawało się jej bowiem, że należało w tych okolicznościach przybrać ton ceremonialny, ale
Gilberta przyjęła serdecznym pocałunkiem tę propozycję, którą nazwała żartem swojej
drogiej mateczki.
Tymczasem rodzina Cardonnetów zwiedzała ruiny, pan de Boisguilbault zaś z panem
Antonim weszli pod dach, żeby trochę odpocząć. Nikt nie słyszał ich rozmowy. Żaden z nich
nie zdradził, o czym mówili. Czy nastąpiły między nimi wyjaśnienia w materii tak drażliwej,
że zdawało się niemożliwością ją poruszyć? Było to mało prawdopodobne. Czy postanowili
na przyszłość nie czynić najlżejszej nawet aluzji do nieporozumienia, które tak długo ich
dzieliło, i bez żalu nawiązać wspomnienia młodości w tym samym punkcie, w którym uległy
przerwaniu? Jedno jest pewne, że odtąd rozmawiali o przeszłości bez goryczy i powracali
myślą do dawnych lat z satysfakcją i rozrzewnieniem lub wesołym uśmiechem. Można było
jednak z łatwością zauważyć, że te nawroty w przeszłość nie przekraczały nigdy pewnej
epoki: małżeństwa pana de Boisguilbault, i że nigdy nie padło między nimi imię margrabiny.
Tak, jakby w ogóle nie istniała.
Kiedy ukazała się Gilberta, strojna o tyle, o ile chciała i mogła nią być, Emil zobaczył z
zachwytem, że włożyła suknię lila, która, uprana jeszcze raz przez Janillę, stała się prawie
różowa, ale która dzięki cudom zręczności i zapobiegliwości wydawała się jeszcze świeża.
Gilberta zaplotła w warkocz swoje długie włosy, które, opadając aż do ziemi, swą wspaniałą
niedbałością przypominały szczęśliwemu narzeczonemu pamiętny dzień w Crozant. Z darów
pana de Boisguilbault zachowała tylko kwiaty i pierścionek z krwawnikiem, który pokazała
margrabiemu uśmiechając się tkliwie. Zdobyła się wobec niego na pewną zalotność – jeśli tak
powiedzieć można, na zalotność serca – i okazując panu Cardonnet nieco wymuszony
szacunek i względy, z całą szczerością myślała o panu de Boisguilbault i traktowała go tak,
jakby był ojcem Emila.
W chwili wyjazdu margrabia podał rękę Janilli, zapraszając ją na obiad z taką kurtuazją,
jakby była matką Gilberty. Nie tylko nie raziło jego uszu, gdy słyszał, jak mówiły do siebie:
„matko” i „córeczko”, przeciwnie, ta zażyłość obudziła w nim szacunek i wdzięczność dla
starej panny, która wolała znosić tysiące plotek i przytyków raczej niż zdradzić komukolwiek,
nawet staremu przyjacielowi Jappeloup (którego margrabia przez tyle lat uważał za
powiernika i gońca pana Antoniego), tajemnicę urodzenia Gilberty.
Słysząc to zaproszenie przemysłowiec nie mógł powstrzymać ironicznego uśmiechu.
– Panie Cardonnet – szepnął mu pan de Boisguilbault, który to spostrzegł – pozna pan i
oceni tę kobietę dopiero wtedy, kiedy będzie chowała pańskie wnuki.
Park w Boisguilbault otworzono więc po raz pierwszy, odkąd został założony, przed
towarzystwem, które wprowadził i które przyjął sam gospodarz. Domek szwajcarski również
stał otworem, z wyjątkiem alkierzyka, gdyż drzwi wiodące do niego były tym razem, dzięki
Janowi Jappeloup, szczelnie zamknięte.
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Majestatyczny smutek pałacu, ciekawe i piękne umeblowanie, wspaniały park i cały ton
„dobrego domu”, cechujący przyjęcie i usługę, gniewały trochę pana Cardonnet. Dokładał
wszelkich starań, by dom jego w Gargilesse nie zdradzał upodobań i przyzwyczajeń
parweniusza, toteż wśród ruin zamku Châteaubrun czuł wyższość swojej sytuacji i nie było
mu nieswojo. Lecz w tej majestatycznej atmosferze bogactwa i surowej etykiety, właściwej
pałacowi Boisguilbault, zdał sobie sprawę z własnej mierności. Nie chciał, aby margrabia
sądził, że olśnił go przepych wielkiej tradycji, toteż usiłował zasłaniać się frazesami o
liberalnym odcieniu.
Pan de Boisguilbault, któremu pod pozorami naiwności nie brakowało subtelnego sprytu i
który czyhał na sposobną chwilę, by zmusić przemysłowca do przyięcia najcięższego
warunku, odpowiadał mu ze spokojem. uderzając w ten sam ton. Zdziwiło to pana Cardonnet,
myślał bowiem, tak jak wszyscy, że margrabia zachował całą dumę właściwą swojej kaście i
hołduje wszystkim śmiesznym zasadom Restauracji. A że nie potrafił ukryć swego
zdziwienia, pan de Boisguilbault odpowiedział mu łagodnie:
– Pan mnie nie zna, panie Cardonnet, jestem tak samo jak pan wrogiem różnic stanowych i
przywilejów. Dla mnie wszyscy ludzie są równi pod względem praw i wartości, jeśli tylko są
uczciwi i dobrzy.
W tej samej chwili zaanonsowano, że obiad podano w ogrodzie; a gdy wszyscy zmierzali
w tę stronę, imć Jan Jappeloup, pięknie ogolony i wyelegantowany i wyszedł z szwajcarskiej
chaty i wesoło odsuwając Emila podał ramię Gilbercie, by ją poprowadzić do stołu.
– To moje prawo – powiedział – pamiętasz chyba Emilu, że obiecałem być świadkiem i
drużbą na twoim ślubie!
Wszyscy przyjęli cieślę z radością, z wyjątkiem pana Cardonnet, nie śmiał wszakże okazać
się mniej liberalny od margrabiego i pozwolił sobie jedynie na uśmiech, widząc, jak Jan
zasiada do rodzinnego stołu. Godził się na wszystko, obiecując sobie, że zmieni postępowanie
z chwilą, gdy małżeństwo zostanie zawarte.
Obiad, podany w cieniu drzew, był wspaniały przepychem kwiatów, doborem
wyśmienitych potraw; stary Marcin, którego margrabia z samego rana uprzedził o przyjęciu,
przeszedł sam siebie pod względem wystawności nakrycia i sprawności usługi. Sylwin
Charasson miał zaszczyt pracować tego dnia pod jego komendą – będzie to wspominał przez
całe życie.
Z początku atmosfera była dość chłodna. że jednak liczba szczęśliwych przewyższała
znacznie malkontentów, gdyż niezadowolony był tylko pan Cardonnet, i to zaledwie na poły,
towarzystwo zaczęło wkrótce się ożywiać i przy wetach pan Cardonnet zwrócił się z
uśmiechem do Emila: „my, m a r g r a b i o w i e ...”
Czyż zdołamy odmalować szczęście Emila i Gilberty? Szczęścia opisać niesposób, nawet
sami kochankowie nie znajdują słów, by je wyrazić. Kiedy noc zapadła, państwo Cardonnet
wsiedli do powozu i zezwolili łaskawie Emilowi odprowadzić narzeczoną do Châteaubrun,
pod warunkiem, że zatrzyma kabriolet ojca i nie wsiądzie już tego dnia na konia. Pan Antoni,
zatopiony w radosnej rozmowie ze swym przyjacielem Janem, zaszył się gdzieś w głąb parku,
Janilla zaś, którą zaczynała już nudzić rola damy, zaspokoiła swą potrzebę czynu pomagając
Marcinowi w doprowadzeniu wszystkiego do porządku. Wówczas pan de Boisguilbault wziął
z jednej strony pod ramię Emila, z drugiej Gilbertę i poprowadził ich ku skałom, gdzie po raz
pierwszy otworzył serce przed swym młodym przyjacielem.
– Moje dzieci – powiedział – uczyniłem was bogatymi, gdyż było to konieczne, by
przezwyciężyć przeszkody, które was dzieliły, i ponieważ to jedynie mogło zapewnić wam
szczęście. Testament spisałem już dawno, dziś w nocy przerobiłem go tylko pod względem
formy. Intencje moje pozostają te same; Emil je zna, zdaje się; Gilberta zaś je uszanuje.
Chciałem, żeby kiedyś te rozległe włości były przeznaczone na założenie gminy, i w
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pierwszym sporządzonym przeze mnie akcie próbowałem nakreślić jej plan i założyć jej
fundamenty.
Lecz plan ten mógł być błędny, podstawy zaś – kruche; nie żałuję mojej poprzedniej
roboty, czułem bowiem zawsze, że jest niedostateczna, siebie zaś miałem za ostatniego
człowieka na świecie, który potrafiłby coś zorganizować i urzeczywistnić. Opatrzność
przyszła mi z pomocą zsyłając Emila, który będzie mógł mnie zastąpić w zastosowaniu mego
projektu w praktyce, toteż uczyniłem go niedawno moim generalnym spadkobiercą, to znaczy
wykonawcą mego testamentu. Lecz na podobny akt nie zdołalibyśmy nigdy uzyskać zgody
pana Cardonnet, zniszczyłem więc ów testament postanawiając przede wszystkim skojarzyć
wasze małżeństwo. Oficjalne dokumenty nie posiadają przypisywanej im wagi, prawa
cywilne zaś nie znalazły jeszcze sposobu, by ujarzmić sumienia. Dlatego też będę znacznie
spokojniejszy, gdy wyrażę wam ustnie moją wolę i gdy usłyszę od was przyrzeczenie, niż
gdybym miał związać was węzłami tak kruchymi jak paragrafy testamentu.
Nie odpowiadajcie mi, moje dzieci! Zgaduję wasze myśli, znam wasze serca. Wystawiono
was na najcięższą próbę: dano wam do wyboru wyrzec się małżeństwa lub zaprzeć się waszej
wiary; wyszliście z niej zwycięsko; polegam na was raz na zawsze i pozostawiam wam wolną
rękę na przyszłość. Masz zamiar zastosować zasady w praktyce, Emilu, daję ci potrzebne
narzędzia, ale to nie znaczy, byś miał już wszystkie środki po temu.
Brak ci wiedzy o społeczeństwie, a zdobyć ją można tylko długotrwałą pracą; przyłożysz
się do niej przy pomocy sił, które wasze stulecie – a nie jest ono już moim – rozwinie prędzej
czy później, mniej lub więcej szczęśliwie, zależnie od woli Boga. Może nie wy, moi drodzy,
może dopiero wasze dzieci doczekają chwili, kiedy projekty moje dojrzeją, jednakże czyniąc
was spadkobiercami mego bogactwa, czynię was także spadkobiercami mojej duszy i mojej
wiary. Przekażecie ją innym, jeśli faza ludzkości, w której upłynie wasze życie, nie pozwoli
wam urzeczywistnić z pożytkiem mojej idei. Emil wszakże powiedział mi coś, co mnie
zastanowiło. Zapytałem go kiedyś, co zrobiłby, gdyby posiadał, podobnie jak ja, majątek,
odpowiedział: „Próbowałbym!” Niechaj więc próbuje i niech po głębokiej rozwadze i
głębokim poznaniu rzeczywistości – on, który zawsze widział zbawienie ludzkiego rodu w
organizacji i rozwoju wiedzy o rolnictwie – znajdzie ogniwa pośrednie, nie dające zerwać w
pożałowania godny sposób łańcucha, łączącego przeszłość z przyszłością.
Ufam w jego rozum, gdyż ma on źródło w sercu. Niech Bóg natchnie cię geniuszem,
Emilu, i niech natchnie nim również ludzi twojej epoki! Geniusz jednostki bowiem jest
prawie niczym. Mnie pozostaje tylko cicho usnąć w grobie. Jeśli mi będzie dane żyć jeszcze
czas jakiś pomiędzy tobą i Gilbertą, rozpocząłbym życie niemal w przeddzień śmierci.
Jednakże nie żyłem na próżno – jakkolwiek byłem tylko zniechęconym i nikomu
niepotrzebnym próżniakiem – jeśli odkryłem człowieka, który może i powinien mnie zastąpić.
Zachowajcie aż do waszego ślubu, a nawet i potem, aż do zakończenia nowej i gruntownej
edukacji Emila, tajemnicę mojej wiary i naszych projektów. Wzdycham do tego, by was
widzieć wolnych i silnych, wtedy będę mógł umrzeć spokojnie.
Tak czy inaczej, moje dzieci, jakąkolwiek decyzję zdołacie powziąć, jakikolwiek błąd
popełnicie lub jakie zwycięstwo uwieńczy wasze wysiłki, zapewniam was, że nie czuję
niepokoju o przyszłość świata. Na próżno burze szaleją nad pokoleniami, które się rodzą lub
mają dopiero się narodzić; na próżno błąd i kłamstwo pracują nad tym, by na wieki utrwalić
straszliwy bezład nazwany, jak na pośmiewisko, przez pewne umysły porządkiem
społecznym; na próżno niesprawiedliwość rządzi jeszcze światem: wieczna prawda zaświeci
kiedyś na tym padole. I jeśli mój cień będzie mógł po upływie kilku stuleci powrócić do tych
rozległych włości, prześliznąć się pod drzewami, sadzonymi moją ręką, ujrzy tu ludzi
wolnych, szczęśliwych, równych, zgodnych, a więc sprawiedliwych i rozumnych. Te cieniste
sklepienia, pod którymi szukałem ucieczki przed licznymi przykrościami i cierpieniami, gdzie
kryłem się, pełen trwogi, przed spotkaniem z dzisiejszymi ludźmi, chronić będą kiedyś,
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podobnie jak sklepienia boskich świątyń, liczną rodzinę, zbierającą się tam, by modlić się na
klęczkach i błogosławić Twórcę przyrody i Ojca wszystkich ludzi! Będzie to o g r ó d
g m i n y , innymi słowy także jego gyneceum, jego sala biesiadna, jego teatr i jego kościół; nie
mówcie mi bowiem o tych zacieśnionych budowlach, w których kamień i cement zamykają
męża w ciasnym kole i ludzi, i myśli; nie mówcie mi o waszych kolumnadach i waszych
wspaniałych portykach; czymże są one w porównaniu z naturalną architekturą wzniesioną
kosztem Stwórcy? W drzewach, kwiatach, strumykach, skałach i łąkach zawarta jest cała
poezja moich myśli. Nie odbierajcie staremu ogrodnikowi złudzeń, jeśli to są złudzenia!
Wierzy on jeszcze w tę prawdę, że Bóg jest wszędzie, przyroda zaś jest jego świątynią!
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